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mês histórico para a mobili-
dade elétrica em Portugal. Além 
do recorde absoluto de vendas 
de automóveis 100% elétricos 
(BEV), representado uma quota 
de mercado de 25%, foi também 
o primeiro mês em que a venda 
deste tipo de automóveis supe-
rou as vendas de híbridos plug-
-in (PHEV), uma tendência que é 
expectável ver-se reforçada no 
futuro, à medida que a oferta de 
modelos se alarga e as autono-
mias registam valores cada vez 
elevados, levando um maior nú-
mero de consumidores a superar 
o receio de adquirir um veículo 
sem qualquer motor de combus-
tão interna.

Este cenário repete-se um pouco 
por todo o mundo, e a perspe-
tiva de uma mobilidade auto-
móvel livre de emissões parece 
assim cada vez mais próxima. 

Uma nota de otimismo

Os desenvolvimentos da tecno-
logia de baterias fazem crer que 
o ponto de inflexão, no qual os 
veículos elétricos, sem subsídios, 
se tornarão mais baratos dos 
que os veículos com outros tipos 
de propulsão, possa ser atingido 
nos próximos anos. Carregamen-
tos cada vez mais rápidos e uma 
infraestrutura de carregamento 
cada vez mais desenvolvida pro-
metem conferir aos automóveis 
elétricos a mesma flexibilidade 
de que gozam atualmente os ve-
ículos que utilizam combustíveis 
fósseis. Em breve, a mobilidade 
elétrica será indubitavelmente 
a melhor opção para a grande 
maioria dos consumidores, pro-
vavelmente ainda antes de 2030, 
quando os limites de emissões 
definidos pela União Europeia 
tornarão virtualmente impossível 
a comercialização de automóveis 
ligeiros ‘tradicionais’ no espaço 
comunitário.

https://www.salaoautomovelelectrico.pt/
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Editorial

CONTINUAÇÃO

Estas são, ob-
viamente, óti-
mas notícias 
para o am-
biente e para 
o combate ao 
aquecimento 
global, aten-
dendo ao 
peso do setor 
dos transpor-
tes nas emis-
sões de gases 
de efeitos de 
estufa. Ape-
sar dos nú-
meros anima-
dores, existe 
ainda um lon-
go caminho 
a percorrer. 
Por enquan-
to, apenas 
um país no mundo, a Noruega, 
registou uma quota de mercado 
anual de BEV superior a 50%. Ao 
mesmo tempo, a popularidade 
dos SUV, responsáveis pela se-
gunda maior subida de emissões 
de carbono nos últimos dez anos, 
não parece esmorecer. Apesar 
dos progressos na tecnologia de 
baterias, esta não se configura 
como a solução mais eficaz para 
veículos pesados e longas distân-
cia, e as tecnologias alternativas, 
como o hidrogénio, ainda não 
estão suficientemente maduras. 

Mas apesar dos desafios, o rumo 

para um futuro com transportes 
rodoviários mais ecológicos pa-
rece mais claro. À medida que 
o peso das fontes renováveis no 
mix energético se acentua – e 
a recente escalada dos preços 
da energia poderá acelerar esta 
tendência – e o custo da energia 
eólica e solar cai gradualmente, 
os benefícios a nível de redução 
de emissões resultantes da ado-
ção generalizada de veículos 
100% elétricos serão cada vez 
maiores. Por outro lado, uma 
parte significativa dos fundos 
públicos disponibilizados por 
muitos governos para combater 
os efeitos socioeconómicos da 

pandemia de 
COVID-19 vi-
sam promover 
estratégias de 
i nves t imen to 
em tecnologias 
‘verdes’, no-
meadamente a 
tecnologia de 
baterias.

Os automóveis 
elétricos não re-
solvem todos os 
problemas asso-
ciados ao setor 
dos transportes. 
Persistem gra-
ves problemas 
éticos associa-
dos à extração 
dos minerais uti-
lizados nas bate-

rias, e a eliminação das unidades 
usadas ainda é um problema. So-
bretudo, é necessário continuar 
a investir fortemente em formas 
alternativas e acessíveis de mo-
bilidade, em especial nos centros 
urbanos, de forma a reduzir o trá-
fego rodoviário. É urgente alterar 
o nosso padrão de relacionamen-
to com os automóveis, mas, em 
100 anos, estes tornaram-se par-
te fundamental do tecido social e 
económico das nossas socieda-
des, e vieram para ficar. Portanto, 
é uma excelente notícia para o 
planeta que se estejam a tornar 
cada vez mais ecológicos.

..uma excelente notícia 
para o planeta!
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O MAIOR SALÃO de mobi-
lidade elétrica de Portugal 

regressa com a presença das 
principais marcas do setor, que 
irão exibir as principais novida-
des do mercado. O Green Future 
AutoMagazine volta a ser revista 
oficial do evento para acompa-
nhar as inúmeras atividades que 
terão lugar, desde a exposição 
de veículos aos seminários sobre 
mobilidade.

Este ano, o Salão do Automóvel 
Híbrido e Elétrico conta com 

estreias ‘fresquinhas’ no mercado, 
como é o caso dos automóveis 
100% elétricos Kia EV6, Nissan 
Ariya e Tesla Model Y, que 
farão a sua primeira aparição 
pública no evento. Os visitantes 
podem ainda esperar o plug-
in Peugeot 308 e, para quem 
é fã de veículos de duas rodas, 
a icónica marca nacional Famel 
estará na exposição, assim como 
a Horwin e aMoti. Trotinetes 
e bicicletas elétricas também 
estarão representadas no salão 
com a gama da VoltStore. 

Outubro chegou e, com 
ele, abrem-se as portas 
da Alfândega do Porto 
para receber o 5º Salão 
do Automóvel Híbrido e 
Elétrico, que decorrerá nos 
dias 22, 23 e 24 deste mês 
(sexta-feira a domingo).

Evento

Outubro é o mês do 
Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico!
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Os salões da Alfândega do Porto 
vão encher-se ainda com várias 
outras novidades, como é o caso 
do novo Ford Mustang Mach-
-E, Jaguar E-Pace, Volvo XC40, 
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 
e Land Rover Evoque (PHEV). 
Poderá, ainda, ver de perto o 
Hyundai Ioniq 5, o novo Audi 
Q4 e-tron e o Audi e-tron GT.  A 
Toyota também marcará presen-
ça com o primeiro sedan a hidro-
génio do mundo, o Toyota Mirai. 

Os visitantes ainda terão a possi-
bilidade de realizar no local tes-
tes aos seus modelos preferidos, 
tal como aconteceu nas edições 
anteriores.

“ Este ano, o Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico conta com 
estreias ‘fresquinhas’ no mercado, Kia EV6, Nissan Ariya e Tesla Model Y
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Comentário DO MÊS

“

A rapidez com que, nos últi-
mos anos, se tem instalado 
postos de carregamento por 
toda a Europa é algo nunca 
antes visto com nenhum outro 
tipo de infraestrutura e que 
não pode certamente passar 
despercebido. E Portugal não 
é excepção, pelo contrário, 
contando já com cerca de 15 
postos por cada 100 kms. E 
vai havendo notícia de novos 
postos quase todos os dias. 

A questão agora é se estamos 
a fazê-lo de forma correcta, 
com as opções mais racio-
nais e sustentáveis. Há, por 

exemplo, um grande dese-
quilíbrio entre o litoral e 

o interior. E mesmo 

em zonas urbanas ou metropo-
litanas, a distribuição geográfica 
está longe de ser a ideal, com 
algumas ‘zonas negras’ a mediar 
áreas em que já se ‘tropeça’ em 
carregadores a cada esquina.

Além disso, se é certo que uma 
boa rede de postos rápidos é es-
sencial, há que começar a apos-
tar urgentemente em instalar 
postos lentos em grande quanti-
dade, em boa parte dos lugares 
de estacionamento. Ligados, por 
exemplo, a postes de ilumina-
ção. Esta opção, além de não so-
brecarregar tanto a rede, é a me-
lhor forma de alargar a opção de 
compra de um automóvel elétri-
co a muitos dos que residem em 
apartamentos sem garagem.

Entretanto, com 
esta rapidez 
de alargamen-
to da rede de 
carregamento, 
associada às crescentes au-
tonomias dos VE, devemos 
começar a encarar que está a 
chegar o final da fase de tran-
sição em que os híbridos, mes-
mo que plug in, cumpriram um 
papel positivo. Mas isso fica 
para próximos comentários.

António Gonçalves Pereira.
PRESIDENTE DA  

ECOMOOD PORTUGAL

Portugal é o 4º país 
da Europa com mais 
carregadores por 100km

Se é certo que uma boa rede de postos rápidos é essencial, há que começar a 

apostar urgentemente em instalar postos lentos em grande quantidade, 

em boa parte dos lugares de estacionamento. 
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“

Observando as atu-
ais tendências de 

mercado, assistimos ainda este 
mês a um incremento das ven-
das de automóveis elétricos 
face aos restantes. Vários fato-
res advêm dessa situação, des-
de o direcionamento das fro-
tas das concessões para estes 
veículos, a um menor tempo 
de espera de aquisição deste 
tipo de veículos e uma maior 
predisposição do consumidor 
para o automóvel elétrico.

Mas tudo isto só é possível se 
existir uma rede de carrega-
dores que suporte este incre-
mento de viaturas “na estra-
da”. E, não podemos estar 
dependentes de carrega-

dores lentos.

Sermos o 4º País da Europa com 
mais carregadores por cada 
100km, demonstra que temos 
cada vez mais propensão e “es-
paço” para as viaturas elétricas, 
mas também um enorme desafio 
– manter estes postos ativos. E 
este cuidado na manutenção dos 
postos de carregamento é de tal 
modo importante que, no meu 
caso particular, consegui, para o 
mesmo trajeto que habitualmen-
te percorro em 2h:40h (sensivel-
mente) efetuá-lo em 5:30h tão 
somente porque dois dos carre-
gadores estavam avariados (um 
inativo e outro que se desligava 
a cada 20mnts).

Acredito que a rede de carre-
gamento está neste momento a 
par das necessidades do merca-

do, com vários 
o p e r a d o r e s . 
Mas temos de 
estar atentos  
que necessi-
tamos de uma uniformização 
maior no preço da eletricida-
de (de modo a ser competi-
tivo para o cliente e empresa 
carregar fora de casa”); ter 
uma rácio de carregadores 
correto face ao numero de 
carros vendidos e uniforme-
mente distribuídos pelo terri-
tório nacional (na Covilhã, te-
mos somente 2 carregadores 
numa zona que é turística) e, 
por fim, uma capacidade de 
manutenção célere.

Jorge Farromba
IT PROJECT MANAGER  
NA TAP AIR PORTUGAL

Sermos o 4º País da Europa com mais carregadores por cada 100km, demonstra

que temos cada vez mais propensão e “espaço” para as viaturas elétricas, 

mas também um enorme desafio – manter estes postos ativos.
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A transição para a 
mobilidade elétri-
ca faz-se com boa 

informação, que demonstra 
as vantagens ambientais, so-
ciais e económicas da mes-
ma, e com uma boa rede 
de carregamento, que dê a 
confiança para todo o tipo 
de deslocações.

A associação europeia de 
construtores de veículos 
(ACEA) coloca Portugal pró-
ximo do pódio na quota da 
dispersão de carregadores 
pelo país, e como afirmam e 
bem: “os consumidores não 
serão capazes de mudar para 
veículos com emissão zero se 
não houver postos de abas-
tecimento e recarga suficien-
tes ao longo das estradas por 
onde eles se deslocarem”. 

A rede pública de carrega-
mento em Portugal, com um 
modelo de universalidade 
de acesso criado em 2010, 
teve um percurso de altos e 
baixos, por opções políticas 
e mudanças nos parceiros 

do consórcio. Hoje em 
dia, após a concessão 

dos postos a operadores (OPC, 
que ascendem a mais de 70) e a 
entrada em fase comercial (com 
os mais de 20 comercializadores 
de energia, CEME), tem tido um 
crescimento exponencial na ado-
ção pelos seus utilizadores (145 
mil carregamentos em agostos 
de 2021) e na sua expansão pelo 
território (+152% postos rápidos 
ligados em 2020).

O investimento e regulamenta-
ção neste setor é um dos fatores 
mais determinantes para os países 
europeus cumprirem as metas de 
descarbonização a que se propu-
seram na COP21. No caso de Por-
tugal, o atual modelo promove a 
concorrência e o crescimento da 
rede, mas este ainda carece de 
uma profunda atualização: trans-
parência no valor a cobrar, simpli-
cidade dos meios de pagamento 
ad-hoc, melhores formatos de ta-

rifários (ajustados 
ao consumo), 
incorporação do 
autoconsumo lo-
cal, menos taxas 
discriminatórias 
(a atual TAR é desajustada para 
a rede pública) e celeridade/
agilidade nos processos de ins-
talação dos postos.

É preciso mais dinâmica para 
acompanhar estas necessida-
des, pois o tempo escasseia 
face ao crescimento e só a 
confiança na oferta dissemi-
nada e justa da rede de car-
regamento, impulsionará a 
desejada massificação da ele-
trificação da mobilidade.

Telmo Azevedo
CO-FUNDADOR DE DIVERSOS 

GRUPOS DE MOBILIDADE  
ELÉTRICA NAS REDES SOCIAIS

“ No caso de Portugal, o atual modelo promove a concorrência e o 

crescimento da rede, mas este ainda carece de uma profunda atualização: 

transparência no valor a cobrar, simplicidade dos meios de 

pagamento ad-hoc, melhores formatos de tarifários 
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Fusão da FCA com o grupo PSA – curiosidades

E NÃO É UM modelo a 5 anos; 
é, sim, uma estratégia com 

um horizonte temporal de 30 
anos para ‘modernizar’ a Europa 
num formato sustentável e so-
cial – podendo ler-se, na minha 
opinião, ‘perder competitivida-
de’ relativamente a outros blo-
cos económicos. Mas, para mim, 
a questão não é ele existir – o 
que só por si é discutível –, mas 
sim como vai ser financiado. E 
saber… até sei: será via impos-
tos a aplicar aos contribuintes 
europeus. Porém, a questão é: 
faz sentido esta estratégia? E (re-
gistem!) tudo vai servir para criar 
‘impostos e taxas verdes’. 

Basicamente, será a adoção (leia-
-se: imposição, custe o que cus-
tar) de tecnologias verdes, onde 
também se incluem a corrida 
desenfreada aos carros elétricos 
e os consumos moderados dos 
recursos naturais disponíveis. O 
objetivo é dissociar o crescimen-
to económico da exploração des-
ses recursos e, ao mesmo tempo, 
criar novos empregos. Mentes 
brilhantes de quem comanda os 
destinos europeus! Este modelo 
será exequível? Os contribuintes 
“aguentar… aguentam” – como 
já dizia o outro, “que remédio!” 
–, mas a que preço? 

Com o seu ‘Green Deal’ – 

seja lá o que isso for na 

cabeça de quem governa 

–, a UE (União Europeia) 

estabeleceu para si própria 

uma meta: até 2050, tornar-

se neutra em carbono. 

Texto de José Carlos Pereira

OpiniãoCOLUNA DE

E agora, Europa… com estes preços, 
como viabilizar o famoso ‘Green Deal’?
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A base de tudo são as ‘famosas’ 
alterações climáticas e a degra-
dação do ambiente, que repre-
sentam uma ameaça existencial 
para a Europa e o resto do mun-
do (será?). E a frase não é minha, 
mas do tal green deal. Segundo 
a forma como nos apresentam 
este compromisso, estamos pe-
rante um holocausto planetário 
em termos ambientais. Ou me-
lhor, é assim que nos querem 
vender o assunto: muita gente 
compra… embora vos peça, nes-
te breve artigo, que 
pensem comigo.

Quanto nos custam 
e vão custar as re-
nováveis? Por aqui, 
os investimentos 
em renováveis 
nas últimas dé-
cadas (essen-
cialmente eó-
lica e solar) 
foram feitos 
com a con-
trapartida 
dada aos 
p r o m o -
tores de 
que toda 
a eletrici-
dade que 
produzissem, du-
rante um certo 
tempo, lhes era 
paga a preços 
acima do mer-
cado. Esta tipolo-
gia de ajuda seria 
paga pelos consu-
midores, sob a forma de taxas, 
na sua fatura mensal. Ou seja, 
quanto mais renováveis subsi-
diadas existirem, maior é o peso 
das taxas. A principal questão é 
que, na sua natureza, são impre-
visíveis, intermitentes e voláteis. 
E, preparem-se, pois sou vosso 
amigo e aviso em antecipação: o 
novo ‘monstro-papão’ de impos-
tos será o hidrogénio (o verde!). 
Eles sabem o que fazem… per-
doa-lhes, Senhor!

Então, se estamos cada vez mais 
movidos a renováveis, porque é 
que o preço da eletricidade por 
cá disparou e vai continuar a au-
mentar? O mesmo está a acon-
tecer por toda a Europa. O valor 
dos preços grossistas continua 
a subir, e isso, no limite, acaba 
na conta mensal de eletricidade, 

seja doméstica ou indus-
trial. O custo da energia 

 

necedores em Portugal. Em In-
glaterra, por exemplo, há fábricas 
de fertilizantes paradas devido ao 
preço do gás natural (assim como 
a produção de aço); e alguns 
pequenos comercializadores de 
energia já abriram falência ou es-
tão numa situação-limite.

As reservas de gás natural dimi-
nuíram durante o último inverno, 

que foi muito frio (os 
stocks de gás natural são 
reabastecidos e verifica-
dos a pensar no próxi-

mo inverno). A Rússia 
não aceitou aumen-

tar o fornecimen-
to de 
gás e 
as ‘ami-
gas’ re-
nováveis 
falharam 

mais uma 
vez. O efei-

to direto no 
preço da ele-

tricidade 
verif ica-
-se por-
que 23% 

dessa pro-
dução, na União 

Europeia, é gera-
da por gás natural.

Andamos até a ace-
lerar o encerramen-
to de fábricas de 

carvão, e a cada vez maior 
dependência de fontes re-

nováveis está a expor o pro-
blema nesta fase crítica que 

estamos a viver (é a tal frase: “O 
rei vai nu!”). A energia renovável 
está dependente do próprio cli-
ma, podendo gerar em determi-
nadas alturas mais eletricidade 
e noutras “nem por isso”. No 
Reino Unido, por exemplo, as 
renováveis, que fornecem 18% 
do mix elétrico, caíram para uns 
incríveis 2%. Estamos então em 
agonia com falta de CO2… um 
paradoxo!

elétrica, que em abril passado 
rondava os 60,00 euros o MWh 
(megawatt hora), oscilou na últi-
ma semana entre os 150,00 eu-
ros e os 188,00 euros (quase que 
triplicou em apenas 3 meses!). 

Por outro lado, as tarifas do gás 
natural batem recordes e não só 
limitam a competitividade dos 
consumidores como ameaçam a 
sobrevivência dos pequenos for-
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Sobre o autor 

José Carlos Pereira é engenheiro do ambiente, com MBA Executivo em Gestão 
Empresarial. É business expert, consultor, formador e speaker na área comercial e 
de negócios internacionais.

Num horizonte próximo, podem 
mesmo acontecer apagões de 
eletricidade. E é quase certo que 
a eletricidade, no futuro, possa vir 
a ser racionada nos períodos em 
que as renováveis falhem por au-
sência de vento ou vento a mais, 
assim como pela falta de sol. De 
uma coisa tenho a certeza: os 
preços da eletricidade financiam 
muitas mais coisas do que só 
apenas a própria eletricidade.

De uma forma direta ou indire-
ta, quais serão as consequências 
destas políticas energéticas? E 
quem serão os responsáveis? 
Os governantes decidem e os 
contribuintes suportam estes de-
vaneios ‘verdes’ carregados de 
ideologia e não de racionalida-
de. E é isto… Não quero que 
pensem como eu, mas, 
por favor, pensem!

Então, se estamos cada vez 

mais movidos a renováveis, 

porque é que o preço da 

eletricidade por cá disparou e 

vai continuar a aumentar? 



http://www.zesteventos.pt
https://zesteventos.pt/
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Bateria

Guia sobre as 
Baterias dos 
Carros Elétricos

LONGE VÃO OS tempos em 
que era aconselhado traçar 

os  percursos antes de sair de 
casa, não só porque as auto-
nomias não eram tão grandes, 
como a infraestrutura de carre-
gamento não estava tão desen-
volvida como hoje. A autonomia 
dos carros elétricos aumentou 
significativamente nos últimos 
anos, resultado sobretudo do 
aumento da densidade energé-
tica, ou seja, a quantidade de 
energia que pode ser armaze-
nada num dado volume: quanto 
mais densidade, mais quilóme-
tros podem ser percorridos en-

Os carros elétricos vieram para ficar e, como tal, 

os fabricantes têm investido tempo, dinheiro e 

conhecimento no desenvolvimento de baterias cada 

vez mais eficientes, para que as pessoas não duvidem 

da autonomia na hora de aderir à mobilidade elétrica.

DOS CARROS ELÉTRICOS
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Texto de Sofia Ferreira

tre carregamentos. O empenho 
dos fabricantes na e-mobilidade 
pode não ser totalmente volun-
tário. Podemos até afirmar que é 
mais uma necessidade, já que as 
regulamentações sobre as emis-
sões do transporte são cada vez 
mais exigentes em todo o mun-
do – a União Europeia está com-
prometida a reduzi-las em 60% 
até 2050 relativamente aos ní-
veis de 1990 — e a eletrificação 
dos transportes é urgente.

Assim, num contexto de mobi-
lidade cada vez mais protago-
nizada pelos veículos elétricos, 

as baterias são um ponto focal, 
quer por parte dos defensores 
dos e-veículos, como dos mais 
céticos. É nelas que recai a au-
tonomia, a durabilidade e até a 
segurança dos próprios automó-
veis. Há quem lhes chame a alma 
dos carros elétricos, porque são 
elas que passam a ser o único 
centro de armazenamento de 
energia para alimentar o motor. 
Por isso, nada melhor que escla-
recer algumas questões sobre 
este importante componente.

A bateria de um veículo elétrico 
é composta por múltiplas células 

(podem ser dezenas ou cente-
nas) e encontra-se, geralmente, 
entre os eixos do automóvel, por 
baixo do habitáculo, de forma 
a manter o centro de gravidade 
baixo. 

Existem dois tipos de baterias 
utilizados pela maioria dos carros 
elétricos: as de iões de lítio, fre-
quentes nos automóveis 100% 
elétricos, e as de níquel, mais 
comuns nos híbridos. Tal como a 
bateria de um telemóvel, as ba-
terias dos veículos elétricos são 
projetadas para armazenarem 
grandes quantidades de energia 
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e reterem o máximo de eletrici-
dade. 

As baterias de iões de lítio não 
sofrem da síndrome ‘efeito de 
memória’, pelo que podem ser 
carregadas novamente sem an-
tes terem sido totalmente des-
carregadas, sem comprometer o 
seu desempenho. Estas baterias 
representam um desafio para 
os engenheiros no sentido de 
alcançarem o melhor comporta-
mento dinâmico nos carros elé-
tricos: como ainda são um ele-
mento bastante pesado, a sua 
colocação no veículo deve ser 
feita cuidadosamente, para cau-
sar o menor impacto possível no 
desempenho deste. A solução 
mais comum é colocarem-se as 
baterias o mais perto possível do 
solo, de forma a baixar o centro 
de gravidade, tornando o veícu-
lo mais estável.

Cada bateria tem uma quantida-

de de armazenamento específi-
ca, medida através da unidade 
kWh (kilowatts-hora). As capa-
cidades disponíveis no merca-
do variam entre os 30 kWh até 
mais de 100 kWh: por exemplo, 
uma bateria de 100 kWh fornece 
100 kW de energia durante uma 
hora. Por norma, quanto maior 

for a capacidade, maior a bateria 
– e maior o preço do veículo.  De 
acordo com a BloombergNEF, o 
preço das baterias já represen-
tou mais de metade do custo 
de produção do veículo, contu-
do graças ao desenvolvimento 
do mercado de veículos elétri-
cos, o preço por kWh baixou e 
estima-se que continue a baixar 

“O empenho dos fabricantes 
na e-mobilidade pode não 
ser totalmente voluntário. 
Podemos até afirmar que é 

mais uma necessidade.

BateriaDOS CARROS ELÉTRICOS



GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº10 - OUT 21 21

significativamente ao longo dos 
anos, devido essencialmente ao 
desenvolvimento da tecnologia.
As baterias estão em constante 
evolução e, recentemente, uma 
start-up suíça, Innolith AG, de-
senvolveu uma bateria com mais 
densidade, capaz de armazenar 
mais energia sem aumento do 
seu peso e tamanho, conseguin-
do elevar a fasquia até aos 1000 
km de autonomia. Para isso, 
construiu baterias de lítio com 
eletrólitos não inflamáveis.

Já nos Estados Unidos, uma 
equipa de investigadores da 
Universidade de Melbourne de-
senvolveu uma bateria de lítio 
e enxofre, anunciando a mesma 
autonomia.
Além das baterias de iões de lí-
tio, os grandes fabricantes estão 
focados no desenvolvimento de 
baterias de estado sólido. Esta 
inovação promete revolucionar 
o setor dos veículos elétricos e 
promover o rápido desenvolvi-
mento da eletromobilidade. Por-
quê? A razão passa pelas bate-
rias de estado sólido oferecerem 
maior densidade de energia, car-
regamentos mais rápidos, mais 
durabilidade e, além disto, são 
mais seguras.

Ao contrário do que acontece 
com as baterias de iões de lítio 
que, para fornecerem energia, 
utilizam um líquido eletrólito 
para transportar iões de lítio en-
tre o ânodo (lado negativo da 
bateria) e o cátodo (lado positi-
vo), nas baterias de estado sóli-
do o armazenamento de energia 
utiliza um eletrólito no estado 
sólido. O líquido nas baterias 
de iões de lítio provoca algu-
mas limitações: o carregamento 
ou descarregamento rápido das 
baterias de lítio pode levar à 
formação de dendrites (filamen-
tos de lítio), que podem causar 
curto-circuitos internos, e assim 
provocar incêndios e explosões.
A substituição do líquido eletróli-

to por um sólido eletrólito evita a 
formação de dendrites, tornando 
estas baterias mais seguras. De 
acordo com um estudo realizado 
por Maria Helena Braga, da Uni-
versidade do Porto, a inovação 
destas baterias de estado sólido 
passa pelo uso de um eletrólito 
sólido de vidro, que permite a 
utilização de um ânodo construí-
do em metais alcalinos (lítio, sóli-
do ou potássio). Para além disto, 
aumenta a densidade da energia 
do cátodo e prolonga o ciclo de 
vida da bateria.

Assim, as baterias de estado só-
lido comportam inúmeras van-
tagens: maior densidade ener-
gética para o mesmo volume; 

Bateria desenvolvida pela Innolith AG
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carregamentos mais rápidos sem 
formação de dendrites; opera-
ção num maior intervalo de tem-
peraturas sem degradação – pri-
meiras baterias a conseguirem 
operar a -60º Celsius; custo mais 
acessível e menor impacto am-
biental potencial, pelo recurso a 
materiais como sódio. 
Mas nem tudo são rosas e, como 
tal, este tipo de baterias tem 
também desvantagens. Uma 
delas passa pelo seu processo 
de montagem, que exige um 
ambiente seco e, preferencial-
mente, livre de oxigénio. Ainda 
assim, o maior obstáculo para 
esta nova geração de baterias 
passa pelo desenvolvimento de 
métodos de produção em larga 
escala. Contudo, os grandes fa-
bricantes (BMW, Ford, Toyota, 
Volkswagen,…) já estão a traba-
lhar e a desenvolver eletrólitos 
que correspondam às expectati-
vas do mercado de veículos elé-
tricos e forneçam o desempenho 
esperado.
No que toca à durabilidade das 
baterias dos carros elétricos, es-
tas não sofrem falhas desastro-
sas, mas, como é óbvio, à me-
dida que acumulam quilómetros 
e carregamentos, vão perdendo 
parte da sua capacidade inicial, 
embora esteja provado que essa 
redução é pequena: um estudo 
da Geotab, realizado em 2019, 
constatou que as baterias des-
tes veículos perdem anualmen-
te 2,3% da sua capacidade. No 
entanto, o utilizador pode ter em 
consideração um conjunto de 
cuidados de forma a maximizar a 
vida das mesmas. Por exemplo, 
devem ser evitados carregamen-
tos e descargas completas, bem 
como utilizar, sempre que pos-
sível, tomadas de carregamento 
lento, utilizar o sistema de tra-
vagem automática para aumen-
tar o carregamento em funcio-
namento, e conduzir de modo 
suave, para utilizar o mínimo de 
energia possível.

Ainda que o desgaste da bateria 
seja inevitável há medidas que 
podem ser seguidas para adiar 
a sua degradação: não carregar 
a bateria até 100%. Recomenda-
-se é manter a bateria nos 80% 
de capacidade e não deixar a 
bateria ficar sem carga. Mesmo 
após uma viagem curta, é acon-
selhado carregar até aos 80% 
de carga, de forma a manter os 
componentes à temperatura ide-
al, pois as baterias perdem carga 
mais depressa quando fica mais 
frio. Evitar estações de carrega-
mento rápido (esta é uma prática 
desaconselhada pelas marcas). 
Por último, é importante prote-
ger o veículo do sol e do frio, já 
que a exposição a temperaturas 
extremas acelera a degradação 
das baterias.

Com a durabilidade e capacida-
de das baterias a aumentar de 
ano para ano, um dos principais 
argumentos contra a adoção de 
veículos elétricos prende-se com 
o preço das baterias, uma vez 
que uma bateria de substituição 
pode custar tanto como um ve-

ículo elétrico. Isto é um facto, 
ainda que a tendência seja para 
o preço baixar significativamen-
te nos próximos anos. As marcas 
têm sempre a escolha de alugar a 
bateria aquando da aquisição do 
veículo, uma opção com várias 
vantagens, como, por exemplo, 
menor valor da aquisição, uma 
vez que o comprador apenas fica 
proprietário do veículo, mas não 
das baterias. Sempre que haja al-
gum tipo de problema, degrada-
ção ou mau funcionamento das 
baterias, os custos de resolução 
serão assumidos pela marca, li-
bertando o proprietário do car-
ro destas despesas. Além disto, 
com o aluguer de baterias a sua 
desvalorização deixa de ser um 
problema caso queira vender o 
seu veículo, uma vez que o novo 
proprietário só tem de celebrar 
um novo contrato de aluguer.

As baterias em fim de vida po-
dem ser recicladas e reutilizadas 
para outros fins, tornando-se 
úteis mesmo depois de não pre-
cisarmos delas nos nossos auto-
móveis. 
 

“ Baterias de estado sólido oferecerem maior 
densidade de energia, carregamentos mais rápidos, 
mais durabilidade e, além disto, são mais seguras.

BateriaDOS CARROS ELÉTRICOS

https://cpl3.com/
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NESTE ARTIGO relato as mi-
nhas experiências pessoais, 

aventuras e destaques que vivi 
durante quatro dias no IAA Mo-
bility em Munique. A propósito, 
este relatório não é apenas pes-
soal porque três semanas antes 
do IAA fui nomeado para o con-
selho consultivo do próximo IAA 
Mobility – mas falaremos mais à 
frente sobre isso.

O conceito com que a Messe 
München se candidatou para a 
organização do evento previa 
um recomeço totalmente novo: 
enquanto no passado eram 
apresentados automóveis, auto-
móveis e automóveis, este ano o 
foco centrou-se na mobilidade. 
Além de novos veículos e ideias 
de protótipos, foram apresen-
tadas principalmente bicicletas 
e apenas alguns protótipos de 
micro-mobilidade e iniciativas de 
transporte público local. Enquan-

IAA MOBILITY – Uma análise pessoal

to 562.000 ingressos foram ven-
didos em 2019 (o menor número 
de sempre), cerca de 400.000 
pessoas (67% tinham menos de 
40 anos) visitaram a feira em 
2021 (foi a primeira grande fei-
ra pós-pandemia na Alemanha). 
Consequentemente, 75 marcas 
de bicicletas e 78 start-ups esti-
veram entre os 774 expositores. 
Os visitantes vieram de 95 paí-
ses. Além disso, 936 oradores de 
32 países estiveram no local ou 
conectados para apresentar as 
suas ideias e visão sobre o futuro 
da mobilidade.
Outra particularidade da IAA 
Mobility prende-se com o facto 
de os fabricantes e prestadores 
de serviços não se terem apre-
sentado exclusivamente nos sa-
lões de exposição de Munique, 
mas também em alguns dos 
locais mais movimentados do 
centro da cidade. Os diferentes 
locais foram ligados através da 

O Salão Internacional do 

Automóvel (IAA) é uma das 

maiores e mais importantes 

feiras de automóveis do mundo. 

Após várias controvérsias 

políticas, protestos violentos 

de ativistas do clima e a 

demissão do principal lobista 

automobilístico da Alemanha, 

o presidente da associação 

da indústria automóvel, a 

edição atual teve lugar em 

Munique, em setembro, tendo 

sido concebida como uma 

plataforma de mobilidade.
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chamada ‘Blue Lane’, uma es-
pécie de via ambiental. Aqui, os 
interessados   também puderam 
testar mais de 250 veículos. No 
entanto, o conceito atingiu rapi-
damente os seus limites. O Blue 
Lane foi mais uma ideia do que 
um verdadeiro laboratório de 
testes. Assim, os autocarros e 
outros meios de transporte fica-
ram igualmente presos no trân-
sito com o resto dos passagei-
ros da cidade. Com o metro, a 
mesma distância poderia ter sido 
percorrida em metade do tempo 
(como pude verificar).

Mas também havia insatisfação 
nos corredores. Em vez de apre-
sentarem as bicicletas e e-bikes 
juntamente com os carros, os ve-
ículos de duas rodas foram sepa-
rados e remetidos para os salões 
traseiros. A esperada coexistên-
cia dos meios de mobilidade foi, 
portanto, mais como uma justa-
posição semelhante a um álibi. 
Parecia que três feiras ocorriam 
em paralelo no mesmo local, em 
vez da tão esperada e desejada 
feira integrada.

O meu IAA começou duas se-
manas antes da feira, onde apre-
sentei o novo pro-
tótipo da BMW, 
o i Vision Circular 
(https://www.bmw.
de/de/topics/faszi-
nation-bmw/bmw-
- c o n c e p t - c a r s /
bmw-i-vision-cir-
cular-ueberblick.
html) juntamente 
com o designer-
-chefe da BMW, 
Domagoj Dukec. 
Além da condução 
ecológica, o luxu-
oso carro elétrico 
caracteriza-se pelo 
conceito de produ-
ção de acordo com 
os princípios da 
economia circular, 
o que deve manter 

a menor pegada ecológica pos-
sível e, assim, garantir um balan-
ço positivo de CO2. Grandes su-
perfícies de vidro, luzes futuristas 
e cores atraentes são particular-
mente impressionantes. Para en-
trar, abrem-se duas portas com 
dobradiças externas. A ausência 
de um pilar B garante uma aber-
tura de entrada particularmente 
ampla. Graças ao tejadilho de 
vidro, o habitáculo de quatro 
lugares transmite uma sensação 
generosa de espaço, embora a 
área real seja pequena. É abso-
lutamente claro que a futura ava-
liação e diferenciação de carros 
deve e será baseada no seu con-
ceito de sustentabilidade. Além 
disso, não é possível avaliar um 
produto sozinho. Deve de ser 
sempre valorizado relativamente 
ao ecossistema de produtos e de 
mobilidade.

No IAA Mobility, participei no 
painel ‘Tech vs. Trust” organiza-
do pela Dekra Digital (https://

youtu.be/Ffb8-SCJfuM ). Além 
da mobilidade elétrica, a condu-
ção autónoma foi, obviamente, o 
tópico principal. O painel anali-
sou as seguintes questões, entre 
outras:

• Quais são as tecnologias do-
minantes no futuro, o que já 
existe?

• Como podemos ter a certeza 
de que a tecnologia é segura 
num veículo?

• Que aspetos sociais devemos 
ter em consideração relativa-
mente às futuras soluções de 
mobilidade?

Para mim, é cada vez mais cla-
ro que estamos a lidar com uma 
perigosa competição para ver 
quem é o primeiro a chegar ao 
mercado. Já no próximo ano, 
a Mobileye, juntamente com a 
SIXT, receberá uma licença para 
operar o primeiro RoboCap na 
cidade de Munique (Nível 4). 
São estes os parceiros de con-

“É cada vez mais claro que estamos a lidar com uma perigosa 

competição para ver quem é o primeiro a chegar ao mercado. 
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fiança de que precisamos? Todos 
os dados estão disponíveis para 
análise e partilhados com o pú-
blico? Como é que a cidade de 
Munique projeta o seu sistema 
de mobilidade na linha de tensão 
entre a oferta pública e os atores 
privados? Essas questões manter-
-nos-ão, a partir de agora, ocupa-
dos por muito tempo.

A indústria dos autocarros convi-
dou-me para participar num pai-
nel de discussão sobre o futuro 
deste setor, principalmente para 
gerar uma visão para a compre-
ensão do seu papel na susten-
tabilidade. Assim como todas 
as indústrias do setor de mobi-
lidade, este também terá que se 
reinventar. Novos conceitos de 
propulsão (diesel versus bateria 
versus hidrogénio), novos mo-
delos de negócios por meio de 
plataformas digitais pressionam 
os empreendedores tradicionais, 
bem como novos protótipos de 
veículos, porque a mobilidade 
elétrica permite desafiar os con-
ceitos de design tradicionais. E, 

em tempos de (pós-)pandemia, 
os atores aguardam numa cons-
tante incerteza os requisitos le-
gais para tal. No entanto, os au-
tocarros precisam de estar muito 
mais voltados para o interesse 
público e político. Mas a pers-
petiva deve mudar. Não pode 
um carro de 2 lugares como um 
Smart ser definido como um 
autocarro? Não temos de ques-
tionar radicalmente os designs 
tradicionais (interior e exterior) 
para atingir novos grupos-alvo? 
Como combinamos a mobili-
dade individual com um pro-
duto e serviço relacionado com 
o autocarro, para que todos os 
parceiros beneficiem? Estas são 
questões importantes para um 
sistema de mobilidade sustentá-
vel do futuro.

No centro de Munique foi-me 
permitido moderar um painel. 
Sentado no meio da rua. A agên-
cia Urban Standards redesenhou 
o espaço da rua para isso, crian-
do menos espaço para carros, 
mas mais assentos e espaço para 

bicicletas. A instalação tempo-
rária desenvolvia a sua própria 
conversa todas as noites para 
experimentar esta nova liberda-
de espacial. Funcionou surpreen-
dentemente bem. Apenas os ser-
viços de entrega resistiram uma 
ou outra vez – não é de admirar 
com o aumento das pressões de 
entrega devido ao interminável 
consumo online. A instalação ge-
rou muita cobertura pelos media. 
O debate sobre o uso do espaço 
público mostrou, principalmente 
durante o IAA Mobility, que de-
vem existir novas soluções para 
uma cidade sustentável.

E por último, mas não menos im-
portante: a primeira reunião do 
conselho consultivo para o pró-
ximo IAA Mobility (que aconte-
cerá em 2023) foi cancelada três 
dias antes. Há rumores de que a 
indústria automóvel cancelou o 
encontro porque não tolera este 
tipo de feira e não quer que con-
tinue. No entanto, precisamos 
urgentemente deste tipo de con-
fronto e discussão. Porque, mais 
uma vez, ficou claro em Munique 
que uma mobilidade para o futu-
ro precisa de todos os parceiros e 
participantes num sistema holísti-
co de mobilidade, para encontrar 
soluções seguras, sustentáveis   e 
inclusivas para o futuro das cida-
des, dos espaços públicos e da 
sociedade.

“O debate sobre o uso do espaço 
público mostrou, principalmente 

durante o IAA Mobility, que devem 
existir novas soluções para 

uma cidade sustentável.

Sobre o autorSobre o autor

Stefan Carsten, consultor e especialista nas áreas do futuro das cidades e da 
mobilidade, vive o futuro há mais de vinte anos. É um dos responsáveis pelo início 
da transição da indústria automóvel de um setor centrado no veículo para um setor 
centrado na mobilidade. Hoje em dia, vive e trabalha em Berlim.



GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº10 - OUT 21 27

Centro de Congressos Edifício histórico 
recuperado pelo 
Arq. Souto Moura

Parque de 
estacionamento

22 espaços 
multifuncionais

Cobertura 
total Wi-Fi

Cais de 
embarque

36 000 m2

de área útil

Localização 
privilegiada no 
Centro Histórico 
do Porto

www.ccalfandegaporto.com

Fo
to

gr
af

ia
: J

oã
o 

Lo
pe

s 
C

ar
do

so

https://www.ccalfandegaporto.com/


GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº10 - OUT 2128

TemaDE CAPA

FORD
apresenta Mustang MACH-E

AWDApesar de carregar a insígnia Mustang, o primeiro 100% 

elétrico da Ford é muito diferente do famoso pony car da 

marca norte-americana. No entanto, os céticos podem 

ficar descansados, porque este crossover elétrico é, 

antes de mais, um automóvel muito bem executado..
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CONSTRUÍDO SOBRE uma 
plataforma totalmente nova, 

o Ford Mustang Mach-E está dis-
ponível com duas capacidades 
de bateria e duas opções de pro-
pulsão: um motor elétrico no eixo 
traseiro ou motor duplo para tra-
ção integral.

Experimentámos esta última ver-
são, complementada com a op-
ção de autonomia alargada, e 
ficámos muito bem impressiona-
dos. Apesar do seu peso, o Ma-
ch-E transmite ao condutor uma 

confortável sensação de robus-
tez e segurança. Não é o auto-
móvel mais ágil e é algo impreci-
so quando abordamos as curvas 
de forma mais dinâmica, mas a 
excelente distribuição de binário 
permite acelerações equilibra-
das e saídas neutras, rápidas e 
eficientes, o que torna a condu-
ção bastante divertida.

A Ford afirma que este é um dos 
elétricos mais eficientes do mer-
cado e, de facto, ficámos agra-
davelmente surpreendidos pelo 
reduzido consumo de energia, 
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TemaDE CAPA

NÃO PERCA o Minuto Automagazine do 
Mustang MATCH-E em www.greenfuture.pt 

até mesmo em estradas rurais 
e em autoestrada, o que leva a 
crer que os 600 km de autonomia 
anunciados para esta versão que 
experimentámos sejam fáceis de 
cumprir. O sistema regenerativo 
é equilibrado e intuitivo, sendo 
muito fácil conduzir o Mach-E com 
apenas um pedal.

O design fluido, a forma dos faróis 
e, claro, o icónico símbolo eques-
tre procuram claramente associar 
o Mach-E à tradição dos Mustang 
mas, no interior, este crossover 
elétrico assemelha-se mais a um 
automóvel familiar. Surpreenden-
temente espaçoso, permite que 
todos os passageiros viajem con-
fortavelmente e, apesar das linhas 
e materiais algo monótonos, o 
painel digital do condutor e o 

enorme ecrã tátil central conferem 
sofisticação ao ambiente interior.

De facto, este ecrã gigante é um 
dos pontos fortes do Mach-E – ao 
contrário de muitos concorrentes, 
o sistema está bem organizado 
e permite acesso fácil a várias in-
formações em simultâneo, sendo 

ainda atualizado over-the-
-air. Além de alguns 
gadgets interessantes, 
como o carregamento de 

smartphones por indução 
ou a app FordPass, que 
permite controlar remota-
mente algumas funções, é 

de destacar sobretudo o excelen-
te sistema de som que equipa o 
Mach-E.

Em resumo, apesar estar longe 
dos seus ‘primos’ mais muscu-
lados, a Ford tem no Mustang 
Mach-E uma excelente proposta, 
tendo construído um automóvel 
elétrico robusto, elegante e espa-
çoso, que apresenta uma condu-
ção muito atrativa. E, para aqueles 
que ainda não estão convencidos, 
o Ford Mustang Mach-E GT, que 
promete acelerar dos 0 aos 100 
km/h em menos de 4 segundos, 
chega já em janeiro de 2022.

“  E, para aqueles que ainda não estão 

convencidos, o Ford Mustang Mach-E GT, que 

promete acelerar dos 0 aos 100 km/h em menos 

de 4 segundos, chega já em janeiro de 2022

Agradecimento especial ao concessionário CAM 
Porto pela cedência de uma viatura Mustang Mach-E 
AWD para a gravação deste Minuto AutoMagazine.

https://greenfuture.pt/2021/10/08/minuto-automagazine-ford-mustang-mach-e/
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Assine a nossa NEWSLETTER 
e fique sempre em dia 
com as notícias
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O PROCESSO DE planificação, 
instalação e comissionamen-

to de postos de carregamento de  
veículos elétrico em Portugal é 
uma cadeia complexa de procedi-
mentos e entidades, que só por si  
não ajuda no desenvolvimento da 
mobilidade elétrica no nosso pais. 

É essencialmente um processo bu-
rocrático, onde a instalação física 
do equipamento é o que  menos 
tempo demora e onde não sendo 
do interesse do OPC (Operador 
de Postos de  Carregamento) ter 
carregadores parados, resulta em 
avultados investimentos estagna-
dos no  tempo e espaço, não sen-
do benéfico para ninguém, espe-
cialmente para o crescente número 
de  utilizadores que procuram cada 
vez mais estes serviços. 

Podem existir dois tipos de instala-
ções, havendo ou não já um ponto 
de entrega ou potência  disponível 
no local: uma nova ligação ao ORD 
(Operador de Rede de Distribui-
ção) ou uma ligação  já existente. 
Sempre que envolve uma nova 

Como se processa a instalação de 
postos de carregamento em Portugal? 

ligação, existe uma fase de Pedi-
do de Viabilidade ou Condição  
(PDV), onde o ORD avalia se há 
viabilidade na rede envolvente. 
Muitas vezes demora algum tem-
po,  quer pela falta de recursos hu-
manos ou pela falta de cadastros 
técnicos dos locais. 

Surge depois o Pedido de Ligação 
à Rede (PLR) onde o requerente 
solicita que o ORD indique  de 
que forma deve ser feito o ramal 
e qual o respetivo traçado. Nesta 
fase, o requerente deve iniciar  a 
construção do ponto de ligação 
(portinholas, quadros) para que 
quando se fechar a valorização  do 
PLR o fiscal do ORD saiba, quan-
do for ao local, onde vai ser feita 
a ligação. 

Paralelamente, o OPC pode ini-
ciar a sua instalação do carrega-
dor (que demora alguns dias) e  
fica a aguardar pela construção do 
ramal, que pode ficar a cargo do 

ORD ou do cliente. Esta poderá  
ser uma operação ainda mais mo-
rosa se incluir pedidos de licencia-
mentos municipais, das Estradas  
de Portugal ou Infraestrutura de 
Portugal, de incursão em parcelas 
privadas, intervenções no  subsolo 
da via pública, policiamento, etc. 
Depois são necessárias as respe-
tivas vistorias entre a instalação 
do ponto de ligação ao  carrega-
dor, quadros, etc., assim como 
as restantes certificações pelas 
entidades competentes,  onde 
se começa um demorado proces-
so burocrático, muitas por vezes 
manual, e com caraterísticas  e 
requisitos diferentes consoante a 
zona do pais onde se desenrola. 
Um dos atrasos mais relevantes  
decorre nos ramais em MT com 
os agendamentos com a DGEG e 
posterior obtenção do resultado  
dessas vistorias. 
Após aprovações, é realizado o re-
gisto no sistema do ORD para que 
o OPC possa então  requisitar a 

A UVE - Associação de 
Utilizadores de Veículos 
Elétricos, realizou um estudo 
acerca da  instalação de postos 
de carregamento de veículos 
elétricos em Portugal, por 
forma a identificar as  suas 
etapas, entidades, problemas 
e poder assim sugerir algumas 
melhorias. 

UVEESTUDO
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colocação do contador de energia 
e inicia-se a uma fase de registos 
com a EGME (Entidade Gestora 
da Mobilidade Elétrica), para a 
qual é enviada a documentação 
do posto (CPE - Código de Ponto 
de Entrega, morada, tipo de car-
regador) e é obtido um código de 
rede deste.

Registados os contratos de ener-
gia com o CPE atribuído, este é 
comunicado ao ORD pela EGME  
para que seja feita a sua integra-
ção no regime de Mobilidade Elé-
trica (processo moroso no ORD  
especialmente em BTN) para que 
se possa então iniciar a dedução 
dos consumos de energia. 
Paralelamente, o OPC em colabo-
ração com a EGME, fará o devido 
comissionamento do posto  com 
os testes e ensaios para estabele-
cer as comunicações e integração 
deste na infraestrutura de  sistemas 
da rede pública de carregamento. 

Por fim o posto estará apto a ser 
disponibilizado aos utilizadores. 
Perante esta análise é imperati-
vo uma melhor coordenação e 
cooperação das entidades  men-
cionadas e como tal gostaríamos 
de elencar algumas propostas de 
melhorias: 

• Criação de uma plataforma úni-
ca centralizada (como já esteve 
previsto em Diário da  República) 
para se submeter e acompanhar 
todos os processos de instalação 
de postos  de carregamento, se-
melhante à recente Plataforma 
Única iFAMA criada para a  Inspe-
ção e Fiscalização da Agricultura, 
Mar e Ambiente. 

É urgente a digitalização transver-
sal deste fluxo de processos, com 
a inclusão de toda  a documen-
tação associada entre os vários 
intervenientes (PDV, PLR, licencia-
mentos,  despachos, certificações, 
registos, contratos, etc); 

• Reforço dos serviços da DGEG 

dedicados à Mobilidade Elétrica 
através da contratação  de mais 
quadros e capacitação dos mes-
mos, com foco no resultado; 
• Digitalizar e homogeneizar, en-
tre os vários centros de competên-
cia da DGEG, a forma  processual, 
documental e de interface com 
operadores. De salientar ainda 
que muitos  dos processos na 
DGEG são atualmente em papel, 
assinados à mão e enviados por  
correio, onde a comunicação é 
feita por ofícios; 
• Permitir que mais entidades fis-
calizadoras possam realizar as vis-
torias que atualmente  só a DGEG 
efetua, isto de forma potenciar a 
disponibilidade dos seus meios e 
recursos  cujo aumento de solicita-
ções provocam longos tempos de 
espera nos processos; 
• Aumento da capacidade de res-
posta no ORD com mais recursos 
ou um departamento  específico 
para a Mobilidade Elétrica, em 
virtude de esta ser diferente do 
setor  tradicional da energia, em 
termos de requisitos, dinâmica 
e celeridade destes. Criação  de 
equipas locais de terreno (i.e. por 
concelho) que apoiem o pesso-
al de escritório nas  questões de 
Pedido de Viabilidade (PDV) e Pe-
dido de ligação à Rede (PLR), de 
forma a  agilizar o processo. Isso 
poderia ser feito recorrendo aos 
Prestadores de Serviços  Exter-
nos (PSE) para colmatar a falta de 
informações sobre o estado das 
redes elétricas  locais, para insta-
lação de PCVE.
• O ORD deve ter os meios ne-
cessários para a digitalização da 
rede elétrica para uma  tomada 
de decisão mais rápida, pois para 
que este afira os PDV e os PLR 
precisa de  deslocar-se ao local, 

o que poderia ser evitado, caso 
toda a informação da rede elétri-
ca  estivesse nas plataformas atu-
almente utilizadas pelo ORD. Esta 
permitiria ter  informação disponí-
vel sobre as redes elétricas locais 
para os OPC e ou outros agentes  
autorizados, para ajudar a planear 
a instalação de PCVE, de forma a 
conhecer de antemão quais os lo-
cais onde a rede elétrica assim o 
permite; 
• Criação de um canal no ORD de-
dicado para a Mobilidade Elétrica 
para a comunicação  e partilha de 
informação com os OPC e insta-
ladores. O ORD é uma entida-
de-chave no  RME (Regulamento 
para a Mobilidade Elétrica), com 
responsabilidades e obrigações 
de  extrema importância no de-
senrolar dos processos referentes 
aos postos de  carregamento. Não 
se pode olhar para uma casa/in-
dústria como se olha para um  car-
regador de veículos elétricos; 
• Os municípios devem disponibi-
lizar um mapa atualizado regular-
mente com um  conjunto mínimo 
de localizações pré-aprovadas 
para a instalação de pontos de  
carregamento de veículos elétri-
cos e que possam já incluir as au-
torizações de obra em  subsolo. 
Essa informação pode ser comple-
mentada com a disponibilidade 
de potência  nesses locais, dados 
que o ORD confirma serem possí-
veis de fornecer. 

As entidades visadas são uma 
peça chave para a transição ener-
gética em Portugal, e sendo a  
mobilidade elétrica um dos fato-
res cruciais para o nosso país, é 
imperativo que estes processos  
sejam mais ágeis, céleres e trans-
parentes! 

“O processo de planificação, instalação e comissionamento 

de postos de carregamento de  veículos elétrico em Portugal 

é uma cadeia complexa de procedimentos e entidades, 
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EntrevistaPARA LER

Já que o Bus2Bus é um evento 
bastante recente, pode expli-
car, a quem não está familiari-
zado com ele, de que é que o 
evento se trata? Como é que 
surgiu o evento Bus2Bus?

Mais do que qualquer outro 
meio de transporte, as viagens 
de autocarro mudaram muito 
nos últimos anos. Achamos em-
polgante criar uma plataforma 
que reflita o alto nível de força 
inovadora do setor. BUS2BUS, 
a única plataforma de negócios 
independente da Alemanha para 
a indústria de autocarros e abas-
tecimento, foi lançada em 2017. 
Mais de 1.700 visitantes de 34 
países e 103 expositores de 13 
países participaram no BUS2BUS 
2019. Combinando uma feira co-

mercial, bdo Congress e Future 
Forum, bem como BUS2Spe-
cials, o evento cobre uma ampla 
gama de tecnologias orientadas 
para o futuro e apresenta as úl-
timas tendências da indústria de 
autocarros. O próximo BUS2BUS 
acontecerá de 27 a 28 de abril 
de 2022, em Berlim.

Relativamente à edição de 
2022, o que é que os partici-
pantes podem esperar e quais 
serão as principais novidades?

A partir de discussões com re-
presentantes da indústria, sabe-
mos que a necessidade de tro-
ca de ideias num evento físico é 
enorme. Precisamente porque 
não foi possível para o setor no 
último ano e meio. Ao mesmo 

Kerstin 
Kube-Erkens
A Green Future 
AutoMagazine entrevistou 
Kerstin Kube-Erkens, 
diretora do evento 
BUS2BUS. Ficamos a 
conhecer melhor o evento 
do qual é responsável e 
qual o futuro sustentável 
do setor dos transportes 
de passageiros
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tempo em que os operadores 
de autocarros enfrentam gran-
des desafios, especialmente no 
turismo, a discussão sobre no-
vos estímulos, infraestruturas 
e novos conceitos de veículos 
ganhou enorme impulso. Com 
a Fresh Travel, desenvolvemos 
um segmento no BUS2BUS que 
se concentra nessas tendências, 
especialmente na indústria de 
autocarros de turismo.

Enquanto responsável pelo 
evento Bus2Bus, como vê o 
presente e o futuro da eco mo-
bilidade, especialmente no se-
tor de passageiros?

O setor do transporte pesado 
de passageiros ainda sofre muito 
com as restrições atuais. Os fabri-
cantes e operadores de autocar-
ros têm-se esforçado muito para 
oferecer soluções que fortaleçam 
a confiança e o nível de seguran-
ça deste meio de transporte. A 
indústria mostrou como pode 
responder rapidamente a novos 
desafios. Muitas dessas tecno-
logias e ferramentas inovadoras 
perdurarão além do fim da pan-
demia, porque funcionaram bem 
e provaram o seu valor. Quanto 
ao futuro, a transição da mobili-
dade está em pleno andamento. 
Acreditamos que o setor dos au-
tocarros pode dar uma grande 
contribuição para o transporte 
de passageiros ecologicamen-
te correto. Já vemos veículos 
sustentáveis, sejam movidos a 
eletricidade, hidrogénio, biogás 
ou motor a diesel reabilitado. É 
cada vez mais claro o quão de-
safiador é o desenvolvimento de 
infraestruturas adequadas e a es-
tabilidade das cadeias de valor 
associadas. Os visitantes comer-
ciais podem descobrir como a 
indústria pode responder melhor 
a esses desafios no programa de 
eventos BUS2BUS. Tanto o Con-
gresso do bdo quanto o Fórum 
do Futuro têm respostas para es-
sas perguntas.

Na sua opinião, quais são os 
principais problemas que o se-
tor de transporte enfrenta e 
que podem ser uma barreira 
para a mudança para alternati-
vas mais verdes, como os auto-
carros elétricos?

Fabricantes e operadoras de au-
tocarros estão a atravessar um 
processo de transformação que 
exige grandes investimentos. 
As condições do quadro jurídi-
co e político são extremamente 
importantes para este processo, 
por isso esses tópicos também 
serão discutidos no âmbito do 
BUS2BUS 2022.

O hidrogénio é uma fonte de 
energia que está a receber mui-
ta atenção, nomeadamente da 
Comissão Europeia. Qual a sua 
opinião sobre isso? Considera 
que veremos mais autocarros 
movidos a hidrogénio num fu-

turo próximo? Ou você acha 
que os autocarros movidos a 
bateria têm maior probabilida-
de de prevalecer?

Tenho a certeza de que veremos 
uma combinação de diferentes 
tecnologias no futuro, depen-
dendo da rota e da infraestrutura 
existente nos respetivos merca-
dos. Estamos bastante entusias-
mados com o lançamento do 
nosso primeiro Roadshow Digital 
Internacional aqui em Portugal. 
Acreditamos no poder de co-
nectar pessoas criativas de dife-
rentes partes do setor da mobili-
dade. Partilhar ideias e cooperar 
é a chave para os conceitos de 
mobilidade sustentável. Portan-
to, convido os leitores da Green 
Future AutoMagazine a segui-
rem o evento, não importa se fa-
lamos de tecnologia ou a mudar 
as necessidades dos clientes no 
transporte de passageiros.

O setor dos autocarros pode dar uma grande contribuição
 para o transporte de passageiros ecologicamente correto. 
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Minuto

Skoda Octavia

FICHA TÉCNICA
Autonomia (modo elétrico; 
WLTP): 60 km

Potência (combinada): 204 cv 

Aceleração (0-100 km/h): 7,7 
segundos

Velocidade máxima: 220 km/h

Bagageira: 490l

Consumo: 1.1l /100km

Preço: desde 23.400€

A VERSÃO PLUG-IN do Skoda 
Octavia já está disponível no mer-
cado nacional e a equipa do Minu-
to AutoMagazine foi testá-la.  

A Skodia Octavia break aposta 
numa nova grelha e a assinatura 
de luz totalmente em LED é sin-
gular. Outra das diferenças face 
às versões exclusivamente com 
motores térmicos é a entrada de 
carregamento lateral na dianteira 
e esquerda pelo logotipo IV na 
tampa da mala. 

Mas, por dentro, as diferenças 
são mais significativas do que 
por fora. O volume das baterias 
reduz significativamente a ca-
pacidade da bagageira para os 
490 litros, menos 150 do que nas 
exclusivamente térmicas. Outra 
diferença passa pelo desapare-
cimento de vários comandos fí-
sicos que estão, agora, no ecrã 
tátil central, que alberga o info-
tenimento e apresenta também 
novos menus relacionados com 
a eletrificação.

De série, na versão testada, a 
Style, destaque para o AC clima-
trónico, banco traseiro rebatido, 

câmara traseira, painel de instru-
mentos digital, ecrã central, faróis 
LED, espelhos retrovisores elétri-
cos, Front Assist com travagem 
de emergência, sistema hill hold 
control, jantes de 18 polegadas, 
entre outras. Juntam-se, ainda, 3 
opcionais: Pintura metalizada por 
mais 475 €; Revestimento da par-
te traseira dos encostos dos ban-
cos dianteiros em pele sintética 
com um valor de 25 € e Light & 
Rain Assist por 55 €.

A Skoda Octavia Break IV é equi-
pada com uma motorização hí-
brida plug-in que associa dois 
motores: o térmico de 1.4 TSI e o 
elétrico. Em conjunto debitam 204 
cv e 350 Nm de binário. Com es-
tes valores é possível acelerar dos 
0-100 km/h em 7.7 segundos, en-
quanto a velocidade máxima é de 
220 km/h. O consumo anunciado 
pela marca, sendo utilizada a total 
capacidade de 60 km em modo 
elétrico, será de 1,1L aos 100.

Os preços da Skoda Octavia Bre-
ak 1.4 TSI PHEV começam nos 
23.400€. A versão testada, a Sty-
le, tem um valor de venda de 
39.847€.

https://greenfuture.pt/2021/09/30/minuto-automagazine-skoda-octavia/
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FICHA TÉCNICA
Autonomia em modo elétrico 
(WLTP): 66 km 

Potência (combinada): 104 
kW (141 cv)

Velocidade Máxima: 178 km/h

Transmissão: Automática 
de 6 velocidades, dupla 
embraiagem

Motorização: 1.6 l gasolina, 4 
cil. + motor elétrico 44,5 kW

Tração: FWD

Desempenho (0-100 km/h): 
10,6 segundos

Consumo (combinado WLTP): 
1,1 l/100km

Emissões CO2: 26 g/km

Bagageira: 341 l (min.)

Preço (versão base): a partir 
de 38 500 €

O HYUNDAI IONIQ é um dos 
modelos com gama elétrica 
completa: elétrico, híbrido e hí-
brido-plug-in, a versão testada 
no Minuto AutoMagazine.

É na cidade que o Ioniq plug-in 
está, claramente, mais à vontade. 
A combinação do motor elétrico 
de 45 kW com o convencional 
de 1,6 L a gasolina oferece um 
desempenho bastante dinâmico 
para uma condução suave e re-
laxada, sobretudo em percursos 
urbanos e suburbanos. São tam-
bém estes percursos que permi-
tem tirar máximo partido do mo-
tor elétrico.

O Ioniq plug-in é capaz de atin-
gir consumos e níveis de emis-
sões muito reduzidos, um dos 

Hyundai Ioniq Plug-in

grandes trunfos des-
te Hyundai.

A harmonia entre a 
travagem e os tra-
vões convencionais 
ficam aquém das ex-
pectativas, contudo 

a caixa de velocidades de dupla 
embraiagem, pouco usual neste 
segmento, oferece uma dinâmica 
de condução muito bem-vinda.

Construído de raiz numa plata-
forma híbrida, o Ioniq é um ve-
ículo bastante espaçoso, com 
interiores sóbrios, apesar de al-
gumas escolhas menos felizes de 
materiais, destaca-se, sobretu-
do, pelo excelente nível de equi-
pamento de série.

Em suma, o Hundai Ioniq plug-in 
é um veículo equilibrado e extre-
mamente económico, apresen-
tando-se como uma excelente 
opção para quem procura um 
automóvel familiar, confortável e 
para uma utilização maioritaria-
mente urbana.

https://greenfuture.pt/2020/09/25/minuto-automagazine-hyundai-ioniq-hybrid-plug-in/
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Minuto

FICHA TÉCNICA
Autonomia (modo elétrico; 
WLTP): 62 km

Potência máxima 
(Combinada): 309 cv

Binário: 540 Nm

Bateria: 15kWh

Aceleração (0-100 km/h): 6.6 
segundos

Velocidade máxima: 209 
km/h

Consumo: 1.6l/100 km

Preço: desde 48.061€

EM 2020, A LAND ROVER en-
trou na sua segunda etapa de 
eletrificação, lançando a versão 
híbrida plug-in do Discovery 
Sport, um dos modelos mais bem 
sucedidos do fabricante britânico. 
Com uma autonomia elétrica de 
62 quilómetros – suficiente para a 
maioria dos trajetos diários – este 
SUV conta com um novo mo-
tor 1.5 de 3 cilindros a gasolina, 
sendo o mais pequeno da gama 
Ingenium. Combina com um sis-
tema de propulsão elétrica de 80 
kW, no eixo traseiro, alimentado 
por uma bateria de 15 kWh. 

O Discovery Sport tem assim 
uma potência combinada de 309 
cavalos e um binário máximo de 
540 Nm, que aceleram este SUV 
dos 0 aos 100 km/h em 6,6 se-
gundos. 

Tal como o seu ‘companheiro’ 
Range Rover Evoque, o Disco-
very foi construído sobre a pla-
taforma Premium Transverse 
Architecure  da marca, e conta 
também com o sistema de info-
entretenimento PIVI PRO da Ja-
guar Land-Rover.

Em termos de desempenho am-
biental, a marca anuncia consu-
mos de 1,6 l/100km e emissões 
de CO2 de apenas 36 g/km. No 
que respeita ao carregamento 
da bateria, além da natural rege-
neração da energia cinética das 
travagens e desacelerações, um 
carregador rápido de 32 kW re-
cupera 80% da carga em 30 mi-
nutos. Em alternativa, uma Wall-
box de 7 kW carrega totalmente 
a bateria em cerca de 1 hora e 20 
minutos.

Disponível no mercado nacional 
desde o ano passado, este SUV 
compacto com a assinatura da 
Land Rover é um carro muito ver-
sátil, assumindo-se como uma 
boa escolha para os condutores 
mais exigentes.

Land Rover Discovery

https://greenfuture.pt/2021/09/02/minuto-automagazine-land-rover-discovery-sport/
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FICHA TÉCNICA
Motorização:  2 l, 4 cil. em 
linha, turbo a gasolina + 
motor elétrico 90 kW

Potência combinada: 238 kW 
(320 cv)

Velocidade máxima: 230 km/h

Aceleração 0-100 km/h: 5,7 
segundos

Transmissão: automática de 9 
velocidades (9G-TRONIC)

Tração: 4WD

Autonomia modo elétrico: 44 
km

Consumo (combinado 
WLTP): 2,8 l/100 km

Emissões CO2 (combinado 
WLTP): 206 g/km

Bagageira: 395 l (min.); 1 445 
l (máx.)

Preço: a partir de 65 100 €

Mercedes-Benz GLC SUV 300e 4MATIC

A EQUIPA DO Minuto AutoMa-
gazine ensaiou o Mercedes GLC 
300e 4MATIC, uma aposta da 
marca germânica para competir 
no feroz mercado dos SUV com-
pactos.

Este híbrido plug-in tem muita 
potência sob o capô, com o seu 
motor turbo a gasolina de 2 litros 
apoiado por um motor elétrico 
de 90 kW, que produzem em 
conjunto uns respeitáveis 320 
cavalos. O desempenho é suave 
e a transmissão automática de 9 
velocidades mostra-se bastante 
incisiva.

Com um sistema de tração in-
tegral, a condução é fácil, ágil 
e muito confortável, destacan-
do-se em particular a excelen-
te resposta da direção. Nota-se 
uma ligeira brusquidão no des-
locamento do centro de massa 
em curva, mas apenas percetível 
quando a conduzimos de forma 
mais agressiva. A suspensão ajus-
ta-se ao tipo de estrada e modo 
de condução, e confere ao GLC 
alguma capacidade off-road.

A nível estético, este SUV tem 
um aspeto musculado, mas ainda 
assim leve e elegante. Transmite 
imediatamente uma sensação de 
grande conforto e espaço, que 
tem de resto correspondência 
com o que encontramos no in-
terior. O híbrido plug-in da Mer-
cedes é muito confortável, com 
materiais de excelente qualida-
de em todo o habitáculo. É um 
carro luxuoso e funcional, desta-
cando-se o novo sistema Merce-
des Benz User Experience, muito 
intuitivo, que permite, por exem-
plo, controlar o áudio ou a cli-
matização através de comandos 
de voz. O isolamento acústico é 
excelente, e a oferta de recursos 
de segurança é muito alargada.

O Mercedes GLC 300 e é um au-
tomóvel muito completo. Com 
a sua grande potência, baixo 
consumo, excelente condução, 
e interiores luxuosos repletos 
de tecnologia, é claramente um 
SUV híbrido plug-in premium 
que se apresenta no mercado 
com argumentos muito fortes.

https://greenfuture.pt/2020/11/20/minuto-automagazine-mercedes-benz-glc-suv-300e-4matic/
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TopELÉTRICOS

Elektron Quasar

A start-up alemã Elektric Motors deseja singrar no mundo 
dos hiperdesportivos com o Elektron Quasar que, segundo 
o fabricante, atingirá os 450 km/h, ainda assim uma 
velocidade máxima que está limitada eletronicamente.
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Para os amantes de velocidade, 
este 100% elétrico promete fa-
zer subir os níveis de adrenalina: 
falamos num carro com uma po-
tência de 2.300 cavalos que ace-
lera dos 0-100 km/h em apenas 
1,65 segundos. 

Com um peso de apenas 1500 
kg, cortesia de um chassis leve, 
o Quasar estará equipado com 
quatro motores elétricos, um por 
cada roda. Um sistema de vec-
torização de binário especial, ao 
qual a fabricante dá o nome de 
Elektron Smart Torque Vectoring 
System, permite que a potência 
máxima do carro, além de ser ob-
tida, possa efetivamente ser utili-
zada. Este sistema com o qual o 
hiperdesportivo estará equipado 
servirá, provavelmente, também, 
para gerir e repartir da melhor 
forma possível semelhante arse-
nal de potência e binário para as 
quatro rodas. 

Neste momento, ainda não há 
qualquer protótipo do veículo 
para amostra, porém os respon-
sáveis da Elektron já têm o valor 
do hiper Quasar definido. O pre-
ço a pagar para poder guardar o 

Está prevista a produção de apenas noventa e 

nove unidades, que se iniciará em 2023.
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TopELÉTRICOS

Elektron Quasar na sua garagem 
é 2.6 milhões de euros. Pelo me-
nos dará nas vistas, obviamente 
não pelo barulho de um motor a 
combustão, pois enquanto elé-
trico será silencioso, mas pela 
excentricidade de conduzir um 
hipercarro.

Tal como qualquer hipercarro, 
exclusividade é a palavra chave 
e o segredo para despertar inte-
resse no público. Como tal, está 
prevista a produção de apenas 
noventa e nove unidades, que se 
iniciará em 2023.

A marca não revelou mais por-
menores sobre o veículo; não se 
conhece os materiais utilizados 
no chassis ou no interior, nem 
pormenores de tempo de carre-
gamento. Apenas se conhece os 
números enquanto objetivos a 
atingir declarados pela empresa. 
Resta-nos aguardar que o Elek-
tron Quasar se torne realidade 
e não aconteça como o projeto 
anterior do mesmo fabricante 
que acabou por não sair do pa-
pel – o Elektron One. Este super-
carro prometia 1.360 cavalos de 
potência, mas o projeto foi isso 
mesmo: um projeto, que não 
chegou a ver a luz do dia. 

Falamos num carro com uma potência de 2.300 cavalos 

que acelera dos 0-100 km/h em apenas 1,65 segundos. 
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R. Heróis de França, 617 
Matosinhos, Porto

@hoptripcraftbeer

+351 934 672 581

15 Cervejas na pressão
  e 120 rótulos disponíveis

Venha provar nossos 
deliciosos petiscos 

https://www.instagram.com/hoptripcraftbeer/
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InformaçõesÚTEIS

NO DIA 28 DE setembro, a 
UVE – Associação de Utiliza-

dores de Veículos Elétricos pu-
blicou o Comunicado n.º 3/2021, 
com propostas no âmbito da 
Mobilidade Elétrica que preten-
de que sejam adotadas no Orça-
mento de Estado 2022.

A UVE já fez chegar o presente 
Comunicado junto do Secretá-
rio de Estado da Mobilidade, o 
Ministro do Ambiente e Ação 
Climática e dos Grupos Parla-
mentares com representação na 
Assembleia da República.

Orçamento de Estado 2022 – 
Propostas UVE
A UVE – Associação de Utili-
zadores de Veículos Elétricos, 
considerando o estado atual de 
desenvolvimento da mobilidade 
elétrica em Portugal, os compro-
missos assumidos por Portugal 
para atingir as metas da neu-
tralidade carbónica em 2050, 
da eletrificação dos transportes, 
com destaque para os rodoviá-
rios, da redução do consumo de 
combustíveis fósseis, da redução 
da emissão dos gases com efeito 
de estufa, de um combate sério 
e eficaz às Alterações Climáti-
cas que poderão, seguramente 
irão, pôr em causa as condições 
de vida para a Humanidade no 
planeta Terra, propõe as seguin-
tes medidas a serem adotadas 
no Orçamento de Estado para 
2022, no que se refere à Mobili-
dade Elétrica, à eletrificação dos 
transportes e à mobilidade dos 
cidadãos:

1. Aumento da dotação total para 
os Incentivos à aquisição de veícu-
los ligeiros 100% elétricos (Incen-
tivo à Introdução no Consumo de 
Veículos de Zero Emissões):

• Aumento do Incentivo à aqui-
sição de automóveis ligeiros 
de passageiros de 3.000€ para 
6.000€, igualando o valor mé-
dio do incentivo na União Eu-
ropeia;

• Incentivo à aquisição de ciclo-
motores, motociclos e qua-
driciclos elétricos, no valor de 
50% do PVP, até um máximo 
de 2.000€, criando assim uma 
categoria autónoma;

• Manutenção de todos os outros 
Incentivos atualmente em vigor.

2. Criação de um Incentivo ao 
abate de um veículo com motor 
de combustão interna, variável 
segundo a idade do mesmo, 
que acumule com o Incentivo à 
aquisição de um veículo 100% 
elétrico;

3. Agilização de todo o proces-
so administrativo de conversão 
de um veículo com motor de 

combustão interna num veículo 
100% elétrico; 

4. No que se refere aos trans-
portes públicos de passageiros 
total apoio à eletrificação dos 
transportes públicos coletivos:

• Expansão das redes de Metro-
politano e de Metro Ligeiro de 
superfície, nas áreas metropo-
litanas de Lisboa e do Porto;

• Eletrificação progressiva dos 
transportes públicos coletivos 
rodoviários;

• Aquisição dos barcos 100% 
elétricos para a Transtejo.

5. Eliminação progressiva dos 
incentivos prejudiciais ao am-
biente, como sejam as isenções 
associadas ao uso de combustí-
veis fósseis;

6. Manutenção do Programa de 
Incentivos à Mobilidade Elétrica 

Orçamento de Estado 2022 - Propostas UVE



na Administração Pública, com 
maior incidência na Administra-
ção Local nas regiões do interior 
do país;

7. Reforço da Rede Pública de 
Carregamento de Veículos Elé-
tricos em todo o território nacio-
nal, com destaque para os carre-
gadores rápidos e ultrarrápidos; 

8. Criação de um Incentivo para 
a Instalação de Carregadores de 
Veículos Elétricos a nível particu-
lar ou de condomínio, a exemplo 
de outros países europeus, com 
uma comparticipação de 50% do 
valor do equipamento com um 
limite máximo a estabelecer;

9. Adoção generalizada do prin-
cípio do poluidor-pagador, ser-
vindo a receita assim obtida para 
financiar os Incentivos e os Bene-
fícios Fiscais inerentes e necessá-
rios, à transição energética que 
se impõe e que se exige de uma 
forma cada vez mais acelerada.

10. Na criação de novos par-
ques de estacionamento públi-
cos e privados, obrigatoriedade 
de instalação de postos de car-
regamento de veículos elétricos 
em 50% da sua capacidade;

11. Realização de concursos pú-
blicos para a instalação de pos-
tos de carregamento normal, 
nos parques de estacionamento 
junto das instituições públicas, 
escolas, hospitais e centros de 
saúde, mercados municipais, es-
tádios e pavilhões desportivos;

12. Discriminação positiva dos 
veículos elétricos na utilização 
dos sistemas automáticos de 
portagens nas autoestradas;

13. No licenciamento de novas 
áreas de serviço de abasteci-
mento de combustíveis fósseis, 
estas terem 1 carregador de no 
mínimo 50kW por cada 2 bom-
bas de combustível fóssil. Definir 
um quadro de transição para as 
áreas de serviço já em funciona-
mento, para que em 4 anos to-
dos possam cumprir esta regra.

14. Aumento da verba global – 
atualmente 4.500.000€ – aloca-
da para os incentivos à aquisição 
de um Veículo Elétrico (Incentivo 
à Introdução no Consumo de 
Veículos de Zero Emissões) para 
poder satisfazer todas as neces-
sidades inerentes à aceleração 
da eletrificação do sector dos 
transportes rodoviários. 

Nesta fase de grande expansão 
da mobilidade elétrica, é fun-
damental prosseguir a redução 
dos Benefícios Fiscais atribuídos 
aos Veículos Híbridos e Híbridos 
Plug-in. Esta redução deverá ser 
transferida para o aumento dos 
Benefícios Fiscais e dos Incen-
tivos à Aquisição de veículos 
100% elétricos, veículos total-
mente isentos de emissões de 
gases tóxicos.

As metas estabelecidas pela 
União Europeia para 2035, im-
põem a Portugal a adoção de 
um Orçamento de Estado mais 
positivo para a Mobilidade Elé-
trica, mais ambicioso no que diz 
respeito aos veículos 100% elé-
tricos, fundamentais para este 
processo de eletrificação dos 
transportes, públicos e privados, 
coletivos e particulares, num mo-
mento em que todos somos cha-
mados a contribuir para a ele-
trificação da nossa mobilidade, 
para a descarbonização da nossa 
economia e para um combate 
urgente e eficaz às Alterações 
Climáticas.

Lisboa, 28 de setembro de 2021
Conselho Diretivo da UVE

A UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, é um organismo sem fins lucrativos,  
com a missão de promover a mobilidade elétrica. 

Conheça as Vantagens em ser nosso Associado.

Contactos: e-mail: geral@uve.pt

215 99 99 50 / 910 910 901 (dias úteis das 10:00 às 18:00)

mailto:geral%40uve.pt%20?subject=
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Notícia

NO PRÓXIMO dia 13 de ou-
tubro, quarta-feira, no Salão 

Nobre dos Recreios da Ama-
dora, terá lugar um evento que 
junta as apresentações de dois 
novos projetos de mobilidade 
sustentável com as entregas de 
prémios de duas atividades da 
Semana Europeia da Mobilidade 
da Amadora.

No que toca à entrega de pré-
mios, no dia 13, os convidados 
do evento ficarão a conhecer os 
vencedores das atividades Mis-
são Mobilidade Saudável dos 
Jovens Repórteres para o Am-
biente e Vamos de Bicla.

No primeiro caso, os jovens fo-
ram desafiados a candidatar 
ideias de mobilidade susten-
tável, cujas 7 melhores foram 
publicadas nas redes sociais ao 
longo da Semana, uma por dia. 

Evento final da semana 
europeia da mobilidade

Na segunda edição do Vamos de 
Bicla, os amadorenses foram no-
vamente incentivados a ir para o 
trabalho, para a escola ou para 
fazer as suas restantes deslo-
cações de bicicleta, registando 
esse momento em foto e publi-
cando-a nas redes sociais.

Serão também apresentados, no 
evento, dois projetos: ECOmo-
ve-te TV e Amadora Move.

O primeiro é um novo programa 
de televisão com produção da 
EcoMood Portugal, que estreará 
ainda este mês na Benfica TV e 
na TV Amadora, com conteúdos 
também disponíveis na página 
ECOnversas do Facebook. 

Ao volante estará a conhecida 
piloto Elisabete Jacinto, que par-
tilhará com os espectadores as 
suas primeiras experiências com 

veículos elétricos, além de ficar a 
saber mais sobre transportes pú-
blicos, modos suaves e todas as 
demais vertentes de uma mobili-
dade que se quer mais sustentá-
vel. A primeira temporada conta 
os apoios da Câmara Municipal 
da Amadora, do Grupo Joyn e 
ainda das associações UVE e 
Quercus.

Amadora Move é outro dos pro-
jetos que será apresentado no 
evento e será a marca abran-
gente de toda a área de mobi-
lidade sustentável do município 
da Amadora. Não foram ainda 
revelados muitos detalhes, mas 
podemos adiantar que, das pis-
tas de caminhada às ciclovias, do 
sharing aos transportes públicos, 
passando pela rede de carre-
gamento de veículos elétricos, 
tudo estará, em breve, à distân-
cia de um clique. 
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Os Veículos Elétricos (VE) integram o Stop&Start, o Torque Assist, a 

travagem regenerativa e modo E-Drive. Não existem sub categorias para 

esta tipologia de veículos.

Os modelos Híbridos possibilitam uma condução totalmente elétrica 

(E-Drive) por alguns quilómetros, com recurso a motorizações mais 

potentes, bem como a baterias de maior capacidade de armazenamento.

O PHEV disponibiliza uma bateria de maior capacidade, conferindo-lhe 

maior autonomia em modo elétrico (normalmente a rondar os 50/60 km). A 

alimentação desta bateria é reforçada pela tomada de carregamento (como 

num VE), daí o termo Plug In (conectar)

Nestes modelos, para além de um sistema Stop&Start evoluído, encontramos 
um motor elétrico de alta tensão que permite disponibilizar a travagem 
regenerativa e o Torque Assist (assistência ao binário motor), permitindo ao 
veículo um maior aproveitamento do rendimento do motor de combustão. Esta 
sub categoria está associada às primeiras gerações de veículos híbridos.

Automóveis Elétricos

Automóveis Híbridos Plug-in

Automóveis Híbridos

Automóveis Mild-Híbridos

Mercado
1
2
3
4
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Automóveis Elétricos1
AUDI E-TRON 50 QUATTRO

Autonomia de Condução (WLTP): Até 417 km
Velocidade Máxima: 200km/h (Limitado)
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 8h30 minutos
Aceleração (0-100km/h): 5.7 segundos
Preço: 

AUDI E-TRON 55 QUATTRO

Autonomia de Condução (WLTP): Até 360km
Velocidade Máxima: 200km/h (Limitada)
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 9h
Aceleração (0-100km/h): 5.7 segundos
Preço:

BMW I3

Autonomia de Condução (WLTP): Até 260km
Velocidade Máxima: 150km/h
Carregamento Rápido: 40 minutos
Carregamento Normal: 4h15 minutos
Aceleração (0-100km/h): 7.3 segundos
Preço:

BMW I3 S

Autonomia de Condução (WLTP): 260km
Velocidade Máxima: 160km/h
Carregamento Rápido: 40 minutos
Carregamento Normal: 4h15 minutos
Aceleração (0-100km/h): 6.9 segundos
Preço:

BMW IX3

Autonomia de Condução (WLTP): 460km
Velocidade Máxima: 180km/h (limitada)
Carregamento Rápido: 34 minutos
Carregamento Normal:
Aceleração (0-100km/h): 6.8 segundos
Preço: Desde 80.000

CITROEN C0

Autonomia de Condução (WLTP): 150km
Velocidade Máxima: 130km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 6h
Aceleração (0-100km/h): 15.9 segundos
Preço: 30.647

CITROEN E- C4

Autonomia (WLTP): 350km
Velocidade máxima: 150km/h
Carregamento rápido: 100kW – 30 minutos
Carregamento lento: 7,4kW – 7h30
Aceleração (0-100km/h): 9,7 segundos
Preço: não revelado

CUPRA EL-BORN
 

Autonomia (WLTP): 500km
Velocidade máxima: não revelada
Carregamento rápido: 
Aceleração (0-50km/h): 2,9 segundos
Preço: não revelado

DS 3 CROSSBACK E-TENSE

Autonomia de Condução (WLTP): 300km
Velocidade Máxima: 150km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 7h 45 minutos
Aceleração (0-100km/h): 8.7 segundos
Preço: A partir 46.200

FIAT 500E

Autonomia de Condução (WLTP): 320km
Velocidade Máxima: 150km/h
Carregamento Rápido:  30 minutos
Carregamento Normal: 4h
Aceleração (0-100km/h):  9 segundos
Preço: 34.900

FORD MUSTANG MACH-E

Autonomia de Condução (WLTP): 450km
Velocidade Máxima: 180km/h (Limitado)
Carregamento Rápido: 40 minutos
Carregamento Normal: 9h30 minutos
Aceleração (0-100km/h): 7 segundos
Preço: A partir de 50.000

HYUNDAI KAUAI ELECTRIC

Autonomia de Condução (WLTP): 449km
Velocidade Máxima: 167km/h
Carregamento Rápido: 54 minutos
Carregamento Normal: 9h35 minutos
Aceleração (0-100km/h): 7.6 segundos
Preço: 45 000 
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HYUNDAI IONIQ ELECTRIC

Autonomia de Condução (WLTP): 331 km
Velocidade Máxima: 160km/h
Carregamento Rápido: 54 minutos
Carregamento Normal:  6h05 minutos
Aceleração (0-100km/h): 10 segundos
Preço: 38.500

HONDA E

Autonomia de Condução (WLTP): 313 km
Velocidade Máxima: 145 km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal:  5h30 minutos
Aceleração (0-100km/h):  9.5 segundos
Preço: 37.355,00

JAGUAR I-PACE

Autonomia de Condução (WLTP): 470km
Velocidade Máxima: 200 km/h
Carregamento Rápido: 45 minutos
Carregamento Normal: 12h
Aceleração (0-100km/h): 4.8 segundos
Preço: 81.787,99

KIA E-NIRO

Autonomia de Condução (WLTP):  455km
Velocidade Máxima: 167 km/h
Carregamento Rápido:  45 minutos
Carregamento Normal: 9h
Aceleração (0-100km/h): 7.8segundos
Preço: Desde 45.500 

KIA E-SOUL

Autonomia de Condução (WLTP): 452 km
Velocidade Máxima: 167 km/h
Carregamento Rápido: 45 minutos
Carregamento Normal: 9h
Aceleração (0-100km/h):  7.6 segundos
Preço: Desde 43.000

LEXUS UX 300e
 

Autonomia (WLTP): 400km
Velocidade máxima: 160km/h
Carregamento rápido: 125 kW DC 
Carregamento lento: 6.6 kW AC
Aceleração (0-100km/h): 7,5 segundos
Preço: 54.000

MAZDA MX-30

Autonomia de Condução (WLTP): 200Km
Velocidade Máxima: 140 km/h
Carregamento Rápido:  70 minutos
Carregamento Normal:  7h
Aceleração (0-100km/h): 9.7 segundos
Preço: 34.535

MERCEDES EQC

Autonomia de Condução (WLTP):  400 km
Velocidade Máxima:  180 km/h (Limitada)
Carregamento Rápido:  39 minutos
Carregamento Normal: 8h 34 minutos
Aceleração (0-100km/h): 5.1 segundos
Preço:  79.149,99

MERCEDES EQV 300 LONGO
 

Autonomia (WLTP): 350km
Velocidade máxima: 140km/h
Carregamento Rápido: 110kW (DC) – 45 
minutos 
Aceleração (0-100km/h): 10 segundos 
Preço: A partir de 78.608,50

MINI COOPER SE

Autonomia de Condução (WLTP): 232km
Velocidade Máxima: 150km (Limitada)
Carregamento Rápido: 35 minutos
Carregamento Normal: 3h30 minutos
Aceleração (0-100km/h):  7.3 segundos
Preço: 34.400

NISSAN LEAF E+

Autonomia de Condução (WLTP): 385 km
Velocidade Máxima: 150km/h
Carregamento Rápido: 90 minutos
Carregamento Normal: 11h30 minutos
Aceleração (0-100km/h): 7.3 segundos
Preço: A partir de 29.600

OPEL CORSA-E

Autonomia de Condução (WLTP):  327km
Velocidade Máxima: 150 km/h
Carregamento Rápido:  28 minutos
Carregamento Normal: 7h 45 minutos
Aceleração (0-100km/h): 8.1segundos
Preço: Desde 29.990 
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Automóveis Elétricos1
PEUGEOT E-2008

Autonomia de Condução (WLTP): 320 km
Velocidade Máxima: 150 km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 7h45 minutos
Aceleração (0-100km/h):  9 segundos
Preço: Desde 36.600

PEUGEOT E-208

Autonomia de Condução (WLTP): 340km
Velocidade Máxima: 150 km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 7h45 minutos
Aceleração (0-100km/h): 8.1 segundos
Preço: Desde 32.500

PEUGEOT ION

Autonomia de Condução (WLTP):  Até 150km
Velocidade Máxima: 130 km/h
Carregamento Rápido:  30 minutos
Carregamento Normal: 5h45 minutos
Aceleração (0-100km/h): 15.9 segundos
Preço: Desde 30.390

PORSCHE TAYCAN

Autonomia de Condução (WLTP): 388 km-
-412km (Intervalo do modelo)
Velocidade Máxima: 250 km/h
Carregamento Rápido: 15 minutos
Carregamento Normal: 9h15 minutos
Aceleração (0-100km/h):  2.8 segundos
Preço: Desde 110.000

RENAULT ZOE

Autonomia de Condução (WLTP): Até 395km
Velocidade Máxima: 135 km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 8h minutos
Aceleração (0-100km/h): 11.4 segundos
Preço: Desde 23.690

RENAULT TWIZY

Autonomia de Condução (WLTP):
Velocidade Máxima:
Carregamento Rápido:
Carregamento Normal: 3h30 minutos
Aceleração (0-100km/h):
Preço: Desde 8.180

RENAULT KANGOO Z.E.

Autonomia de Condução (WLTP): 230 km
Velocidade Máxima: 130 km/h
Carregamento Rápido: 4h 05 minutos
Carregamento Normal: 8h 46 minutos
Aceleração (0-100km/h):  20.3 segundos
Preço: Desde 26.420,4

RENAULT TWINGO ELECTRIC

Autonomia de condução (WLTP): Até 270 km
Velocidade máxima: 135 km/h
Carregamento: Carregador AC (22 kW): 1h 
(80% carga)
Aceleração (0-100km/h): 12,9 segundos
Preço: a partir de 22.000

SEAT MII ELECTRIC

Autonomia de Condução (WLTP): Até 360km
Velocidade Máxima: 130km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 6h
Aceleração (0-100km/h): 12.3 segundos
Preço: Desde 21.000

SKODA ENYAQ IV
 

Autonomia (WLTP): até 500km
Velocidade máxima:  até 180km/h
Carregamento rápido: 
Carregamento lento: 
Aceleração (0-100km/h): 6,2 segundos
Preço: 

SMART EQ FORTWO 2020

Autonomia de Condução (WLTP): 135km
Velocidade Máxima: 130km/h
Carregamento Rápido: Até 40 minutos
Carregamento Normal: 4h30
Aceleração (0-100km/h): 11.6 segundos
Preço: Desde 22.845

SMART EQ FORFOUR 2020

Autonomia de Condução (WLTP): 130km
Velocidade Máxima: 130km/h
Carregamento Rápido: Até 40 minutos
Carregamento Normal: 4h30 minutos
Aceleração (0-100km/h): 12.7 segundos
Preço: Desde 23.745
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TESLA MODEL 3

Autonomia de Condução (WLTP): 530 km
Velocidade Máxima: 261 km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 5h 30 minutos
Aceleração (0-100km/h): 3.4 segundos
Preço: Desde 48.900

TESLA MODEL S

Autonomia de Condução (WLTP): 610km
Velocidade Máxima: 250km/h
Carregamento Rápido: 38 minutos
Carregamento Normal: 7h
Aceleração (0-100km/h): 3.8 segundos
Preço: Desde 84.990

TESLA MODEL X

Autonomia de Condução (WLTP): 507km
Velocidade Máxima: 250km/h
Carregamento Rápido: 38 minutos
Carregamento Normal: 7h
Aceleração (0-100km/h): 4.6 segundos
Preço: Desde 90.990

TESLA MODEL Y

Autonomia de Condução (WLTP): 505km
Velocidade Máxima: 217km/h
Carregamento Rápido: 35 minutos
Carregamento Normal: 8h
Aceleração (0-100km/h): 5.1 segundos
Preço: Desde 65.000

TESLA ROADSTER

Autonomia de Condução (WLTP): 1.000km
Velocidade Máxima: + 400km/h
Carregamento Rápido: 45 minutos
Carregamento Normal: 10h45 minutos
Aceleração (0-100km/h): 2.1 segundos
Preço: Desde 215.000

VOLKSWAGEN E-GOLF

Autonomia de Condução (WLTP): 231km
Velocidade Máxima: 150km/h
Carregamento Rápido: 35 minutos
Carregamento Normal: 5h 15 minutos
Aceleração (0-100km/h): 9.6 segundos
Preço: Desde 42.816

VOLKSWAGEN E-UP

Autonomia de Condução (WLTP): Até 260km
Velocidade Máxima:
Carregamento Rápido:
Carregamento Normal:
Aceleração (0-100km/h):
Preço: 22.824

VOLKSWAGEN ID.3

Autonomia de Condução (WLTP): 330km
Velocidade Máxima: 150km/h
Carregamento Rápido: 100 kW-30 minutos (80%)
Carregamento Normal:
Aceleração (0-100km/h): 7.3 segundos
Preço:A partir de 38.017

VOLKSWAGEN ID.4
 

Autonomia (WLTP): 300km – 500km
Velocidade máxima: dados não revelados
Carregamento rápido: dados não revelados
Carregamento lento: dados não revelados
Aceleração (0-100km/h): dados não revelados
Preço: dados não revelados

VOLVO XC40

Autonomia de Condução (WLTP): 400km 
(Autonomia Prolongada)
Velocidade Máxima: 180km/h
Carregamento Rápido: 40 minutos
Carregamento Normal: 8h
Aceleração (0-100km/h): 4.9 segundos
Preço: Desde 60.000
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Automóveis Híbridos Plug-ins2
AUDI A6 50 TFSI E QUATTRO

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 40-
53km
Velocidade Máxima: 250km/h
Carregamento Normal:  –
Aceleração (0-100km/h): 5.6 segundos
Preço: 68.617

AUDI Q5 55 TFSI E QUATTRO

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 40km
Velocidade Máxima: 239km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.3 segundos
Preço: 63.500,47

AUDI A7 55 TFSI E QUATTRO

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 40km
Velocidade Máxima: 250km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.7 segundos
Preço: 84.950

BENTLEY BENTAYGA

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 39km
Velocidade Máxima: 254km/h
Carregamento Normal:  –
Aceleração (0-100km/h): 5.5 segundos
Preço: 185.164

BMW 330E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 55-
59km
Velocidade Máxima: 235km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 6.2 segundos
Preço: 54.621

BMW 745E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 40-50km
Velocidade Máxima: 250km (limitada)
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.2 segundos
Preço: 122.280

BMW 225XE

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 51-53km
Velocidade Máxima: 202km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  6.7 segundos
Preço: 42.230

BMW 530E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 52-61 km
Velocidade Máxima: 235km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 6.2 segundos
Preço: 65.400

BMW X1 XDRIVE 25E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 50-52km
Velocidade Máxima: 192km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  7 segundos
Preço: 49.350

BMW X2 XDRIVE 25E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 51-53km
Velocidade Máxima: 193 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  6.8 segundos
Preço: Desde 51.500

BMW X3 XDRIVE 35E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 41-43km
Velocidade Máxima: 210km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  6.5 segundos
Preço: Desde 63.220

BMW X5 XDRIVE 45E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 87km
Velocidade Máxima: 235km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.6 segundos
Preço: 88.250

Automóveis Híbridos Plug-in2 Automóveis Híbridos Plug-in2
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BMW I8

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 52-53km
Velocidade Máxima: 250km/h (limitada)
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  4.4 segundos
Preço: Desde 157.710

DS7 CROSSBACK E-TENSE

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 58km
Velocidade Máxima: 235 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.9 segundos
Preço: Desde 57.950

FORD KUGA

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 56 km
Velocidade Máxima:  200 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  9.2 segundos
Preço: Desde 36.120

FORD TRANSIT/TOURNEO CUSTOM

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 52 km
Velocidade Máxima:  157 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):   –
Preço: 52.769 

HYUNDAI IONIQ PLUG-IN

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 52-66km
Velocidade Máxima: 178 km/h
Carregamento Normal: 2h 15 minutos
Aceleração (0-100km/h): 10.6 segundos
Preço: Desde 41.000

JEEP COMPASS

Autonomia modo elétrico cidade: 51km
Velocidade Máxima: 182km/h
Aceleração: 7,9 segundos
Preço: 44.700

JEEP RENEGADE 

Autonomia modo elétrico cidade: 54km
Velocidade Máxima: 182km/k
Aceleração: 7,5 segundos
Preço: 40.050

KIA NIRO PHEV

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 58km
Velocidade Máxima:  172 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  10.8 segundos
Preço: Desde 34.650

KIA OPTIMA PLUG-IN HYBRID

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 62 km
Velocidade Máxima: 192 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 9.4 segundos
Preço: Desde 43.037

LAND ROVER DISCOVERY SPORT

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): Até 64 km
Velocidade Máxima: 220 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 6.6 segundos
Preço: Desde 51.839,84

LANDROVER RANGE ROVER SPORT P400E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): Até 48 km
Velocidade Máxima: 220 km/h
Carregamento Normal: 
Aceleração (0-100km/h): 6.7 segundos
Preço: Desde 101.000 

MERCEDES CLASSE A 250E

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): Até 69km
Velocidade Máxima:  140 km/h
Carregamento Normal: 
Aceleração (0-100km/h):  6.6 segundos
Preço: Desde 40.800
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MERCEDES C 300E

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 53-57 km
Velocidade Máxima:  250 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.7 segundos
Preço: Desde 53.550

MERCEDES E 300E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP):  50-54km
Velocidade Máxima: 250 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.7segundos
Preço: Desde 67.500

MERCEDES CLASSE S 560E

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 50km
Velocidade Máxima: 250km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 6.2segundos
Preço: Desde 127.850 

MINI COUNTRY MAN COOPER SE ALL 4

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): Até 57km
Velocidade Máxima:  198 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  6.8 segundos
Preço: Desde 41.805

MITSUBISHI OUTLANDER

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP):  45km
Velocidade Máxima: 171 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 10.5 segundos
Preço: Desde 33.000

OPEL GRANDLAND X HYBRID 4

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 63km
Velocidade Máxima: 235km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.9segundos
Preço: Desde 57.670

PEUGEOT 3008

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 59km
Velocidade Máxima:  235 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.9 segundos
Preço: Desde 45.115

PEUGEOT 508

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP):  54km
Velocidade Máxima:  210 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  8.6 segundos
Preço: Desde 46.505

PORSCHE CAYENNE E-HYBRID

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 40-45 km
Velocidade Máxima: 250km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.9 segundos
Preço: 99.277

PORSCHE PANAMERA E-HYBRID

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 44-
50km
Velocidade Máxima:   278 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):   4.6 segundos
Preço: Desde 121.126

PORSCHE PANAMERA TURBO E-HYBRID

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 44-50km
Velocidade Máxima:  310 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  3.4 segundos
Preço: Desde 202.552

RANGE ROVER EVOQUE

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 66km
Velocidade Máxima: 221 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 6.4 segundos
Preço: Desde 53.313,20

Automóveis Híbridos Plug-in2
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SUZUKI ACROSS

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 75km
Velocidade Máxima: 180 km/h
Carregamento Normal:
Aceleração (0-100km/h): 6.0 segundos
Preço: Desde 56.822

TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 45km
Velocidade Máxima: 162 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 11.1segundos
Preço: Desde 41.430

TOYOTA RAV4

Autonomia em 100% elétrico (WLTP): 75km
Velocidade Máxima: 180 km/h
Aceleração (0-100km/h): 6 segundos 
Carregamento normal (3.3kW; 230V; 16A): 5 
horas
Preço: Desde 54.990

VOLKSWAGEN GOLF GTE

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 50 km
Velocidade Máxima:   217 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  7.6 segundos
Preço: Desde 46.915

VOLKSWAGEN PASSAT GTE

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 50km
Velocidade Máxima:  225km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  7.4 segundos
Preço: Desde 44.988

VOLVO XC60 T8

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 53 km
Velocidade Máxima: 180 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.5 segundos
Preço: Desde 69.620

VOLVO V60 T8

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 45km
Velocidade Máxima:  250 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):   4.9 segundos
Preço: Desde 60.196

VOLVO XC90 T8

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 50km
Velocidade Máxima:  180km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.8segundos
Preço: Desde 83.520

VOLVO V90 T8

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 60km
Velocidade Máxima: 180km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.3 segundos
Preço: Desde 70.229

VOLVO S90 T8

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 60 km
Velocidade Máxima:  180 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.1 segundos
Preço: Desde 70.229
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Automóveis Híbridos3
FORD MONDEO HEV

Consumo: 5.9-8.8l / 100km
Velocidade Máxima: 187km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.2 segundos
Preço: Desde 37.740

HONDA CR-V ELEGANCE HYBRID

Consumo:  6.9l/ 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.8 segundos
Preço: Desde 43.450

HYUNDAI IONIQ HYBRID

Consumo:  3.9l/100km
Velocidade Máxima: 185 km/h
Aceleração (0-100km/h):   segundos
Preço*: Desde  

HYUNDAI KAUAI HYBRID

Consumo: 3.9/100km
Velocidade Máxima: 160 km/h
Aceleração (0-100km/h):  11.2 segundos
Preço: Desde 29.205

KIA NIRO HYBRID

Consumo: 4.8l/ 100km
Velocidade Máxima: km/h
Aceleração (0-100km/h):   segundos
Preço: Desde 

LEXUS CT 200H

Consumo: 4.8l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  10.3 segundos
Preço: Desde 30.600

LEXUS UX 250H

Consumo: / 100km
Velocidade Máxima: 177km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.5 segundos
Preço: Desde 42.950

LEXUS NX 300H

Consumo: 6.8l / 100km
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.2 segundos
Preço: Desde 53.600

LEXUS IS 300H

Consumo: 5.7l/ 100km
Velocidade Máxima: 200km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.4 segundos
Preço: Desde 44.100

LEXUS RC 300H

Consumo: 6.2l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 190km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.6 segundos
Preço: Desde 53.900

LEXUS ES 300H

Consumo: 5.3l / 100km
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.9 segundos
Preço: Desde 59.000

LEXUS RX 450H

Consumo: 7.6l / 100km
Velocidade Máxima: 200km/h
Aceleração (0-100km/h):  7.7 segundos
Preço: Desde 83.500
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LEXUS LS 500H

Consumo: 7.1l / 100km
Velocidade Máxima: 250km/h
Aceleração (0-100km/h):  5.5 segundos
Preço: Desde 134.711,17

LEXUS LC 500H

Consumo: 11.5l / 100km
Velocidade Máxima: 270 km/h
Aceleração (0-100km/h):  4.7 segundos
Preço: Desde 161.000

SUZUKI SWACE

Consumo: 3.7-5.7l / 100km
Velocidade Máxima: 180km/h 
Aceleração (0-100km/h): 11.1 segundos 
Preço: Desde 28.348

TOYOTA CAMRY HYBRID

Consumo: 5.5l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.3 segundos
Preço: Desde 43.990

TOYOTA COROLLA HYBRID

Consumo: 6.2l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 200km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.3 segundos
Preço: Desde 19.290

TOYOTA C-HR HYBRID

Consumo: 4.8l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 170km/h
Aceleração (0-100km/h):  11 segundos
Preço: Desde 28.580

TOYOTA PRIUS

Consumo:  4.1l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  10.8segundos
Preço: Desde 33.430

TOYOTA GRAND PRIUS +

Consumo: 5.8l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 165km/h
Aceleração (0-100km/h):  11.3 segundos
Preço: Desde 38.530

TOYOTA RAV 4 HYBRID

Consumo: 5.7l/ 100km (Combinado)
Velocidade Máxima:  180km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.4 segundos
Preço: Desde 40.500

TOYOTA YARIS HYBRID

Consumo: 4.8l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 165km/h
Aceleração (0-100km/h):  12 segundos
Preço: Desde 18.315

Automóveis Híbridos3
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Automóveis Mild Híbridos4
FIAT 500

Consumo: 5,7km
Velocidade Máxima: 163km/h
Aceleração: 12,9 segundos
Preço: 17 050

FIAT PANDA

Consumo: 4,9km
Velocidade Máxima: 155km/h
Aceleração: 14,7 segundos
Preço: 13 721

FORD PUMA

Consumo: 5,4 – 5,6 l/100km
Velocidade Máxima: 200 km/h
Aceleração (0-100km/h):  9 segundos
Preço: Desde 23.663,31

FORD KUGA

Consumo:  7,2 – 9,6 L/100km
Velocidade Máxima: 195km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.7 segundos
Preço: Desde 30.996,80

HYUNDAI TUCSON

Consumo:  5.5l/100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 175km/h
Aceleração (0-100km/h): 11.8 segundos
Preço: Desde 28.000

KIA SPORTAGE

Consumo:  5.5l/100km
Velocidade Máxima: 175km/h
Aceleração (0-100km/h):   11.2 segundos
Preço*: Desde 28.234

MAZDA 3

Consumo: 6l/100km
Velocidade Máxima: 202km/h
Aceleração (0-100km/h):  10.4 segundos
Preço: Desde 26.005,00

MAZDA CX-30

Consumo: 6.2l/ 100km
Velocidade Máxima: 186km/h
Aceleração (0-100km/h):   10.6 segundos
Preço: Desde 27.667,00

SUZUKI Ignis

Consumo: 4.32l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 173km/h
Aceleração (0-100km/h):  11.8 segundos
Preço: Desde 14.945

SUZUKI S-CROSS

Consumo: 4.9l/ 100km
Velocidade Máxima: 190km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.2 segundos
Preço: Desde 24.208

SUZUKI SWIFT

Consumo: 4.7l/100km
Velocidade Máxima: 210km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.1 segundos
Preço: Desde 14.742

SUZUKI VITARA HYBRID

Consumo: 4.9l/ 100km
Velocidade Máxima: 190km/h
Aceleração (0-100km/h):  10.2 segundos
Preço: Desde 24.927

https://www.salaoautomovelelectrico.pt/
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Já neste mês!
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